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111. Afetleri Tanımlar, Her Bir Afetten Korunma Yöntemlerini 

Bilme ve Uygulama 

İşin Amacı 

Bu işin amacı, afetlerin tanımlanmasını, her bir afetten korunma yöntemlerinin öğrenilmesini ve bu yöntemlerin 

afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanmasını sağlamaktır. 

İşin Kapsamı 

Bu iş, afet ve acil durum hizmet birimlerinde görev alan teknik ve idari personeli, afetlerden korunma yöntemlerinin 

öğrenilmesini ve uygulanmasını kapsamaktadır.  

İşin Yapılma Zamanı 

Bu iş, afet ve acil durum birimlerinde olağan dönemde ve afet ve acil durumlardan kaynaklı olarak, normal hayatın 

kesintiye uğradığı dönemlerde yapılmaktadır.  

İş ile İlgili Tanımlar 

Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve 

insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı 

doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay. Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur. 

Acil Durum: Büyük, fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller. 

5902 sayılı kanunda, Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya 

kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli olarak tanımlanmıştır. 

Korunma: Çeşitli tehlikelerin sebep olabileceği afetlerden korunmak için genel anlamda alınan önlem. Bu amaçla 

uygulanacak, uzun vadeli politika ve programları da kapsamaktadır. 

Bütünleşik Afet Yönetimi: Afetlerle baş edebilen, dayanıklı ve dirençli bir toplum oluşturmak için tüm tehlikeleri 

dikkate alan, afet yönetiminin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında yapılması 

gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemleri, toplumun tüm güç ve kaynaklarını kullanarak gerçekleştirebilen 

bir yönetim süreci; entegre afet yönetimi. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Afetin kavramsal olarak öğrenilmesi 

✓ Afet bileşenlerinin öğrenilmesi (zarar, hayatı etkileme ve kapasite aşımı vb) 

✓ Afetlere yönelik olarak yapısal ve yapısal olmayan korunma yöntemlerinin öğrenilmesi 

✓ Afetlere yönelik olarak yapısal ve yapısal olmayan korunma yöntemlerinin uygulanması 

✓ Depremlere yönelik YOTA çalışmalarının öğrenilmesi 

✓ Depremlere yönelik YOTA çalışmalarının yapılması 

✓ Acil durum çantasının hazırlanması 

✓ Aile afet ve acil durum planının yapılması 

✓ Sel ve su taşkınlarına yönelik korunma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması 

✓ Yangınlara yönelik hazırlık ve tatbikat çalışmalarının yapılması 

✓ Hortum ve Fırtınalara yönelik koruyucu uygulamaların yapılması 

✓ Toprak kayması ve kaya düşmesine yönelik korunma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması 

✓ Çığ tehlikesine yönelik korunma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması 
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✓ Volkan patlamasına yönelik koruyucu yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması 

✓ Kuraklık ve kıtlık tehlikelerine karşı koruyucu ve önleyici yöntemlerin uygulanması 

✓ KBRN tehlikelerine karşı koruyucu yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması 

✓ Endüstri ve taşımacılık kazalarına karşı koruyucu yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması 

✓ 18 Aşırı kalabalık ve kitlesel göçlere yönelik koruyucu yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması 

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü kullanılır. 

✓ Depremlere yönelik yapısal ve YOTA kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Sel ve Su taşkınlarına yönelik kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Yangınlara yönelik kontrol listeleri kullanılır.  

✓ Hortum ve Fırtınalara yönelik kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Toprak kayması ve kaya düşmesine yönelik kontrol listeleri kullanılır.  

✓ Çığ tehlikesine yönelik korunma ve kontrol listeleri kullanılır. 

✓ KBRN tehlikelerine karşı kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Endüstri ve taşımacılık kazalarına karşı koruyucu kontrol listeleri kullanılır. 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Kontrol listeleri. 

 

 

  


