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ÖZ

Türkiye doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları gibi teknolojik 
afetlerle de çok sık karşılaşmaktadır. Doğa ve teknoloji kaynaklı afetler; hızlı nüfus artışı, çar-
pık kentleşme, yanlış yer seçimi, teknolojik ve endüstriyel gelişmeler ve afet yönetiminin etkin 
bir şekilde uygulanmaması veya uygulanamaması gibi birçok faktöre bağlı olarak daha fazla 
tehlike ve risk oluşturmaya başlamıştır. Afet yönetiminin alışıla geldiği gibi sadece müdahale 
odaklı değil zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının hepsini kapsayacak 
şekilde, bütüncül ve kapsamlı olarak yapılması gerekir. Buda ancak her kademede yetişmiş 
insan gücü ile mümkündür. Bu nedenle afet zararlarını minimum düzeye indirebilmek, etkin 
bir şekilde müdahale ve iyileştirme çalışmalarını yapabilmek için çalışmaların afet yönetimi 
bilimi kapsamında ve bu konuda yetişmiş insan gücü ile yapılması gerekmektedir. Afet ve Acil 
Durum Yüksek Kurul’un da kabul edilen ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
olan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (2012-2023)” ında da bu konu öncelikli hedef-
ler arasında belirtilmiş ve “Acil Durum ve Afet Yönetimi” konusunda üniversiteler tarafından 
programlar açılarak acil durum ve afet yönetimi konusunda donanımlı bireyler yetiştirilmesi 
gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Acil durum ve afet yönetim alanında hizmet eden kamu kurum ve kuruluşu, yerel yönetimler, 
özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yetişmiş insan gücü talebini karşılayabilmek ve 
acil durum ve afetlerle etkin bir şekilde baş edebilmeye katkıda bulunmak ve bu alanda ihtiyaç 
duyulan bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmek amacıyla on iki üniversitede “Acil Du-
rum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı” açılmıştır. Bildirinin amacı bu programlar kapsa-
mında verilen dersler ve ders içeriklerini incelemek, farklılıkları ve eksiklikleri ortaya koyarak 
önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Afet, Acil Durum, Ön Lisans, Afet Yönetimi



252

71. Türkiye Jeoloji Kurultayı                        23-27 Nisan/April 2018                        71st Geological Congress of Turkey

INVESTIGATION OF EMEGENCY AND DISASTER 
MANAGEMENT ASSOCIATE DEGREE PROGRAMS

Bülent Özmena, Muammer Tünb

aGazi University Earthquake Engineering Implementation and Research Center
bAnadolu University Emergency and Disaster Management Associate Degree Program 

Coordinator
(buozmen@hotmail.com)

ABSTRACT

As well as natural disasters, Turkey very often faces industrial accidents and technological 
disasters, such as transportation incidents. Natural and technological disasters have begun to 
pose more risks and danger, and they depend on many factors like rapid population growth, 
badly planned urbanization, use of inappropriate locations, technological and industrial de-
velopments, and the failure or ineffectiveness of disaster management policies. Disaster mana-
gement needs to be holistically and thoroughly considered, not just as a reaction to events, but 
as is customary, to cover all of the stages of mitigation, preparation, intervention and ongoing 
improvement. This is only possible with education and human influence at every level. There-
fore, in order to minimize disaster damage, deliver effective intervention and develop ongoing 
improvement work, it is necessary to use disciplined manpower combined with knowledge of 
disaster management. This issue is mentioned in the “National Earthquake Strategy and Acti-
on Plan (2012–2023)”, which has been accepted by the Disaster and Emergency High Coun-
cil and has been put into effect by the publication of the Official Gazette – where it has been 
mentioned among the priority targets and in “Emergency and Disaster Management”. It was 
emphasized that educational programs should be established to educate individuals equipped 
with emergency and disaster management skills. 

To meet the demands in staffing public institutions and organizations, local governments, pri-
vate organizations and civil society organizations serving in the field of emergency and disas-
ter management, and to contribute to effectively dealing with emergencies and disasters by 
training personnel with the necessary knowledge and skills in this area, the “Emergency and 
Disaster Management Associate Degree Program” has been established at twelve universi-
ties. The aim of the following information is to examine the lessons and course contents given 
within these programs, and to provide advice by outlining their differences and scope.
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