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KONGRE HAKKINDA
1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi (IDMC 2018)
‘‘Mülteci, Göç, Güvenlik ve İş birliği’’
22-24 Ekim 2018
2011 yılında Japonya’da meydana gelen ve tetiklediği Tsunami ile
birçok insanın ölümüne, milyarlarca dolarlık maddi hasara ve belki de
etkisi uzun yıllar sürecek olan radyoaktif sızıntıya neden olan büyük
deprem sonrasında, “afetlerden oluşan kayıpları en aza indirebilmek için
neler yapabiliriz?” sorusu daha sık sorulmaya başladı. Küresel ölçeğe
yayılan cevap arayışları neticede, afet risklerini azaltmaya yönelik, 20152030 yılları arasını kapsayan öneri paketinin hazırlandığı bir çalışmayı
ortaya koydu. Sendai çerçevesi adını taşıyan bu öneri paketine göre
ülkeler, belirtilen süre zarfında, afet risklerini en aza indirmek ve
afetlerden oluşan kayıpları azaltmak amacıyla, modern anlamda
bütünleşik afet yönetimi sisteminin tüm geçerli bilimsel öğelerini
uygulamak üzere anlaşmış bulunmaktadır. Ülkemiz de bu anlaşma
çerçevesi genelinde, afetlere karşı sahip olduğu hassasiyetleri ortadan
kaldırabilmek veya kabul edilebilir bir düzeye indirebilmek için çaba
göstermektedir. Ancak içinde bulunduğumuz coğrafyanın sahip olduğu
politik, demografik ve stratejik özellikler, doğal afetlerinin yanına pek çok
farklı sorunun neden olduğu riskleri de eklemeye devam ediyor. Bunun
başında da orta doğuda yaşanmakta olan sıcak gelişmeler nedeniyle
ülkemize göç etmiş olan 3 milyonu aşkın Suriyeli mülteci ile bu hassas
coğrafyaya egemen olmak isteyen güçlerin de desteğini alan terör
örgütlerinin sivil halk üzerinde oluşturduğu tehditler gelmektedir. Bu
noktadan hareketle, başta deprem ve heyelan olmak üzere, doğal afetler
konusunda yüksek deneyime sahip olan ülkemizin, buna eklenen
mültecilik deneyimlerini de dikkate alarak, afet yönetimi konusunu her
boyutu ile ele almayı, bu konuda Dünya genelinde yapılmakta olan
çalışmaları bir arada tartışmayı ve değerlendirmeyi amaçladığımız
Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi’ni düzenlemeye karar vermiş
bulunuyor ve afet yönetimi alanındaki çalışmalarını bilim dünyası ile
paylaşmak isteyen tüm akademisyen ve bilim insanlarını 22-24 Ekim 2018
tarihleri
arasında
Gümüşhane
Üniversitesi,
Gümüşhane/Türkiye’de
yapılacak olan kongreye davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
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About Conference
1 International Disaster Management Conference (IDMC 2018)
“Refugee, Migration, Security and Cooperation”
22-24 October 2018
st

Since the large scale earthquake which happened in Japan, 2011, and
caused, through the tsunami it triggered, the death of a great many
people, billions of dollars of financial damage and a radioactive leak
whose detrimental effect may last for years, the question “what can we do
in order to minimise the disaster-induced loss” has been asked more
frequently. The global answer seekings for such questions eventually
introduced a study of a suggestion packet prepared for the years 20152030 to reduce disaster risks. According to this suggestion packet, called
as Sendai Framework, the countries have come to terms with applying all
current scientific items of integrated disaster management system to
minimise disaster risks and reduce the disaster-induced loss within the
specified period. Our country, too, under this agreement framework,
makes effort to be able to remove the sensibilities it has against disasters
or to reduce them to a reasonable level. Yet, the political, demographical
and strategical characteristics of the geography we live in, continue
adding, along with natural disasters, the risks caused by a great many
different problems as well. The most important of these are the migration
of three million Syrian refugees to our country due to the latest
developments in the Middle East, and the threats imposed on civilians by
terrorist organisations which have received the supports of the sovereign
powers with the aim of having control over this vulnerable geography.
From this point of view, in our country which has high experience about
natural disasters, particularly about earthquake and landslide, taking its
immigration experience into consideration as well, we have decided to
organise an International Disaster Management Congress by which we
wish to discuss the subject of disaster management in utter detail and to
assess the related studies carried out all around the world. We are
honoured and pleased to invite all academicians and scientists who want
to share their studies on disaster management to the congress to be
carried out at Gümüşhane University, Gümüşhane, Turkey on 22-24
October 2018.
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Bildiri Konuları


































Afet ve Acil Durumlar İçin Planlama ve
Zarar Azaltma
Afet Bölgesi Haritalama çalışmaları
Afet ve acil durumlar için modelleme
çalışmaları,
Afet ve acil durumlarda kriz yönetimi
Afet ve acil durumlar açısından tehlike
yönetimi
Afet ve acil durumlar açısından risk
yönetimi
Afet ve acil durumlarda sağlık
hizmetleri yönetimi
Afet ve acil durumlarda kurtarma ve
yerel yanıt
Arama-Kurtarma teknik ve
teknolojileri
Afet yönetimi ve acil yardım için bilim
ve teknoloji
Afet sonrası yeniden yapılanma
stratejileri
Kentsel dönüşüm
Afet yönetimi ulusal ve uluslararası
yaklaşım ve uygulamalar
Afete dirençli çevre oluşumu, yapılı
çevrenin dayanıklılığı
Afetlere yönelik tahmin ve erken uyarı
sistemleri
Afet yönetiminde paydaşların rol ve
sorumlulukları
Yangın güvenliği
Ulusal ve uluslararası KBRN
uygulamaları
Göç ve mültecilik
Risk Aktarımı, Sigorta ve Yönetişim
Ulusal ve Uluslararası İş birliği
Afet Yönetimi Eğitimi
Enerji, tarım ve geçim kaynaklarının
dayanımı ve sürdürülebilirliği
Medya ve Afetler
Afet ve acil durumlarda, toplumların
haberleşme/iletişim alt yapısı
Afet ve acil durumlarda lojistik ve
lojistik uygulamalar
Afet ve Acil Durumlar ve Hukuk
Afet ve Acil Durumlar ve Çevre








Afet ve Acil Durumlarda Sağlık






Kanunlar, Yönetmelikleri ve Standartları




Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri





Afet ve Acil Durumlar da Sağlık Yönetimi





Enkaz Yönetimi ve Yıkıntı Bölgeleri















Afet ve Acil Durumlar stratejik yönetim



Afet ve Acil Durumlarda Sivil Toplum
Kuruluşları



Afet ve Acil Durumlara Multidisipliner
yaklaşım



İş sağlığı ve Güvenliği

Afet ve Acil Durumlar İçin Strateji
Geliştirme ve AR-GE
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Hizmetleri Teşkilatlanması
Sağlık Afet Planları (HAP-TAMP vb.)
Medikal Kurtarma Ekipleri
Afet Tıbbı
Afet ve acil durumlarda Hastane Öncesi
Acil Sağlık Hizmetleri
Afet ve Acil Durumlar için Eğitim
Sivil Savunma Hizmetleri
Afet ve Acil Durumlarda Sağlık
Hizmetleri Teşkilatlanması
Afet ve Acil Durumlar Halk Sağlığı
Uygulamaları
Afet Epidemiyolojisi
Afet ve Acil Durumlar Kriminoloji
(Kimliklendirme vb.)
Afet ve Acil Durumlarda gönüllülük
Afet ve Acil Durumlar merkezi ve yerel
yönetim
Afet Risk Azaltımı ve Eğitim
Afet ve Acil Durumlar Ve CBS
Afetler Ve İklim Değişikliği
Afet ve Acil Durumlarda Veri Güvenliği
Afet ve Acil Durumlar Yapılar
Savaşlar ve Afet Yönetimi
Maden Ocaklarında Güvenlik
Taşıtlarda ve Ulaşım Yollarında Güvenlik
Afet ve Acil Durumlarda Gıda güvenliği
Afet ve Acil Durumlarda Atık Yönetimi
Afet ve Acil Durumlarda Hassas Gruplar

Afet ve Acil Durumlarda insan
kaynakları ve personel yönetimi

Conference Topics


Planning and Mitigation for Emergencies
and Disasters




Mapping of Disaster Areas



Crisis Management in Case of Disaster and
Emergencies






Modelling Studies for Disaster and
Emergencies



Trategy Development for Disaster and
Emergencies and R&D (Research and
Development)



Disaster and Emergency Health
Services Organization
Health Disaster Plans

Hazard Management in Terms of Disaster
and Emergencies





Risk Management in Terms of Disaster and
Emergencies



Human Resources Management in
Disasters








Laws, Regulations and Standards




Disaster Epidemiology





Debris Management and Demolition Zones





Strategic Management in Disasters








Disasters and Climate Change




Food Safety in Disaster and Emergencies



Vulnerable Groups in Disaster and Emergencies



Civil Society Organizations in Disaster and
Emergencies



Multidisciplinary Approach in Disaster and
Emergencies



Occupational Safety and Health

Health Care Services Management in Terms
of Disaster and Emergencies
Disaster and Emergency Recovery and
Local Response




Search-and-Rescue Techniques





Post-Disaster Reconstruction Strategies



Formation of Disaster-Resistant
Environment, Resilience of Built
Environment

Science and Technology for Disaster
Management and Emergency Assistance
Urban Transformation
National and International Approaches
and Applications in Disaster Management



Forecasting and Early Warning Systems
for Catastrophes



Roles and Responsibilities of Stakeholders
in Disaster Management




Fire Safety and Firefighting
National and International CBRN (Chemical,
Biological, Radiological and Nuclear)
Implementations







Immigration and Refugee




Media and Disasters



Disaster and Emergency Logistics and
Logistics Applications




Disasters, Emergencies and Law

Risk Transfer, Insurance and Governance
National and International Collaboration
Disaster Management Training
Resistance and Sustainability of Energy,
Agriculture and Livelihoods
Communication / Communication
Infrastructure of Communities in Disaster
and Emergency Situations

Disasters, Emergencies and Environment
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Disaster Medicine, Medical Rescue Teams
Pre-Hospital Emergency Health Services in
Disasters, Pre-Hospital Case Management

Disaster and Emergency Education
Civil Defense Services
Emergency Health Services in Disasters
Public Health Applications in Disasters
Healthcare Management in Disaster and
Emergencies
Criminology in Disaster and Emergencies
(Identification et. Cetera)
Volunteering in Disaster and Emergencies
Central and Local Government in Disaster
and Emergency Situations
Disaster Risk Reduction and Training
Disasters, Emergencies and Geographical
Information System
Data Security in Disasters and Emergencies
Buildings in Disaster and Emergencies
Disaster Management and Wars
Security in Mines
Security in Vehicles and Transportation
Routes
Waste Management in Disasters and Emergencies

BASIN BÜLTENİ
Gümüşhane’de ‘Mülteci, göç, güvenlik ve
işbirliği’ konulu ‘1.Uluslararası Afet Yönetimi
Kongresi’ Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliği
yaptı. Afet yönetimi konusunda Türkiye’de ilk kez
gerçekleştirilen ve üç gün süren kongrenin açılış
programı
Gümüşhane
Üniversitesi
Kongre
Merkezinde gerçekleştirildi.
Gümüşhane Üniversitesi ev sahipliğinde Girne
Amerikan Üniversitesi ve Afet ve Acil Durum
Yönetimi
Başkanlığı
(AFAD)
işbirliğiyle
gerçekleştirilen kongrede 7 ülkeden 132 bildirinin
sunuldu kongre 24 Ekim tarihinde sona erdi.
Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal
Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunları
gösterisinin gerçekleştirildiği programda Kongre
Başkanı Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi
Prof.Dr. Günhan Erdem gerçekleştirdi.
Girne Amerikan Üniversitesi rektörü Prof.Dr.
Kutsal Öztürk ise KTÜ’nün ilk mezunlarından birisi
olduğunu hatırlatarak, bu kongre uluslararası bir
kongre ve bir başlangıç olduğunu ciddi olarak
devamı geleceği ifadelerini kullandı.

Türkiye’de AFAD teşkilatının kurulması ile
birlikte kriz yönetiminden risk yönetimi sürecine
geçtiğini dile getiren Aysu, “AFAD tarafından
Türkiye afet yönetimi strateji belgesi, Türkiye afet
müdahale planı, Türkiye afet risk azaltma planı,
Türkiye afet iyileştirme planını oluşturma çabaları
devam etmektedir. Türkiye afet müdahale planı ise
şu an yürürlükte olup 81 il valiliğince onaylanmıştır.
Bir afet olduğunda müdahalenin ne şekilde
olacağını, illerde bağlı birimlerin ne şekilde
çalışacağını ön gören bir plandır. Yine Türkiye’nin
deprem noktasında yol haritası olan ulusal deprem
stratejisi ve eylem planı 2023 yürürlükte
bulunmaktadır. Afetlerin dijital platform üzerinden
yönetilmesini sağlayan afet yönetimi karar destek
sistemi AFAD tarafından geliştirilmiştir. Ülke
genelinde kullanılmaya başlanmıştır. AFAD
tarafından 25 tane lojistik depo ülke genelinde
kurulmuş ve çalışmalarına devam etmektedir. Afet
ve acil durumların en önemli unsurlarından biri olan
kesintisiz ve güvenli haberleşme için kesintisiz ve
güvenli haberleşme sistemi kurulmuştur. Ayrıca
ülkemiz için bütün afet türlerinin yer aldığı şeklinde
bütünleşik afet tehdit haritalarını hazırlamaya
devam ediyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim
ZEYBEK ise afet konusunun herkesi hem ilgilendiren
hem de derinden etkileyen en önemli konular
arasında yer aldığını kaydeden Zeybek, “Biz afeti
insan ve faaliyetlerini fiziki, sosyal, ekonomik olarak
etkileyen, aynı zamanda bunları durduran, azaltan
olaylar olarak tanımlıyoruz. Biz afetleri kendi
içerisinde insanın müdahil olup olmamasına göre,
gelişme hızına göre, kökenine göre gruplara
ayırıyoruz. Hangi sınıflandırmayla tanımlarsak
tanımlayalım insan hayatını derinden etkilediğini
biliyoruz” diye konuştu.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise
kongreden en fazla faydalanacak kişilerden birisinin
de kendisi olduğunu belirterek, “Gümüşhane ili rol
model olabilir. Gümüşhane’de felaketlerin hepsi
var. Deprem, sel, kaya düşmesi, gibi pek çok olaya
şahitlik ettik. Coğrafya kaderimizdir. Gerçekten
AFAD çalışmaları için Gümüşhane rol model olabilir.
2019 da imar planı yapılacağını ifade etti. 2018
yılında jeolojik etütlerimiz yapılıyor. Bu program en
çok bana katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Açılış programının ardından kongrenin
oturumları Kongre Merkezinin Tomara, Karaca ve
Limni Salonlarında 24 Ekim Çarşamba günü akşam
sona ermiştir.

AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi
Başkanı Yusuf Aysu ise afet yönetiminin hiç
bitmeyecek bir sürecin ana başlığı olduğunu
belirterek, “Bugün afetlere dünden daha hazırlıklı
olduğumuzu söyleyebiliriz. Afet risklerini azaltmak
mümkün olsa bile tamamen ortadan kaldırmak
mümkün değildir. Bu nedenle afet mevzuatında
yeni güncellemelere her zaman ihtiyaç olacaktır”
dedi.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölüm başkanları
katılımında konferans ve çalıştay düzenlenmiştir.
Kongre
boyunca
demonstransyon
alanı
oluşturulmuştur. Bu alan içinde deprem simülasyon
tırı, arama kurtarma araç, dekontaminasyon tırı ve
çadırı vatandaşlara ve öğrencilere bilinçlendirme
amacıyla eğitim verilmiştir.
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Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı

Gümüşhane Belediyesi
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Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
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JICA Derneği

The International Emergency
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Açılış Konuşmaları
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ortamda yaşayabilmeleri, dünyada sürdürülebilir yaşam fırsatları
yaratarak mümkün olacaktır. Bu nedenle, tüm ülkeler afet ve acil
durum yönetimine büyük önem vermelidir, çünkü afetlerin ne zaman,
nerede ve nasıl meydana geleceğini tahmin etmek pek mümkün
değildir. Bununla birlikte, bunlarla uğraşmanın en iyi yolunun,
afetlerin yol açtığı zararı en aza indirecek çalışmalar yapmak olduğu
kabul edilmektedir. Bu amaçla, Birleşmiş Milletler’in 2015 yılında
Sendai’de gerçekleştirdiği toplantıda, üye ülkelerin afet riskini azaltma
çabalarını kapsayan bir çerçeve programı kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, coğrafyasının duyarlılığından dolayı
afetler konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Ülkemiz özellikle
1999'daki büyük Marmara depreminden sonra afetlere karşı bakış
açısını değiştirmiştir. Ayrıca, Türkiye, Ortadoğu'daki savaşlar
nedeniyle mülteci hareketlerinden en çok etkilenen ülke
konumundadır. Ülkemizin afetler ve mülteciler konusundaki
deneyimlerini bilimsel bir platformda tartışmak sadece ülkemiz için
değil, bölgemiz ve dünyamız için de önemli olacaktır.

Prof.Dr. Günhan ERDEM-Girne Amerikan
Üniversitesi
Kongre Başkanı

“Distinguished guests, ladies and gentlemen. A very good
morning to everyone and welcome to the opening ceremony of the
first international disaster management conference. I am greatly
honored and pleased to address you here as the president of the
organizing board of an event for the first time in the world.
Nowadays, disasters and emergencies are probably the most
important problems for the World. Every year, millions of people die
due to natural disasters, starvation and wars and because of these
factors, yhose people are forced to leave their homes and even from
the geography they live in. The devastating effects caused by disasters create heavy economic burdens on countries. The world's natural
resources for life are declining based upon increasing population and
environmental pollution. If this negative picture goes on in this way,
the natural life in the world will face with the danger of extinction
soon. The fact that our children and future generations can live in a
healthy environment will be possible by creating a sustainable life
opportunities in the world. Therefore all the countries should attach
great importance to disaster and emergency management because it
is hardly possible to predict when, where and how disasters can occur. However, it is accepted that the best way to deal with them is to
carry out studies to minimize the harm caused by disasters. For this
purpose, a framework program covering the efforts to reduce the
disaster risk of the member countries was agreed in 2015 at the Sendai meeting of the United Nations.

Bu amaçla kongremize katılarak fikir ve düşüncelerini
bizimle paylaşacak olan seçkin katılımcılarımıza teşekkür ediyorum.
Ortaya koyacağınız katkılar özellikle genç bilim adamlarımızın ufkunu
genişletecektir. Gümüşhane Üniversitesi ve Girne Amerikan
Üniversitesi'nin değerli rektörleri ile AFAD'ın değerli başkanına bu
etkinliğin organizasyonunda sergilemiş oldukları işbirliğinden ve
sundukları katkılarından ötürü şükranlarımı ifade etmek isterim.
Kongreye evsahipliği yapan Gümüşhane Üniversitesi'nin değerli
çalışanlarına ve bu güzel şehrin tüm fırsatlarını seferber eden il
yöneticilerine de teşekkür etmek isterim. Etkinliğimize destek veren
firmaların değerli yöneticilerine teşekkür ederim. Son olarak Sayın
Doç.Dr. Afşin KAYA ve öğretim görevlisi Melikşah Turan ile kongrenin
tüm hazırlık dönemlerinde hemen hemen tüm çalışmalarını
yönlendiren ekip üyelerine özel olarak teşekkürlerimi sunuyorum.
Umarım bu kongre sizlere daha iyi bir dünya için gelecek vaat
edebilecek bir afet ve acil durum yönetimi sistemi tasarlayabilmemiz
konusunda bilimsel fikir alışverişinde bulunmak, yeni araştırma
alanlarına ilham vermek ve daha yakın işbirlikleri kurabilmek adına
yeni temaslar sağlamak konusunda fırsatlar sunar. Gümüşhane'de
keyifli ve unutulmaz anlar geçirmenizi dilerim. Çok teşekkür ederim.”

“Değerli konuklar, hanımefendiler ve beyefendiler.
Herkese iyi bir sabah diliyorum. Birinci uluslararası afet yönetim
konferansının açılış törenine hoş geldiniz. Dünyada ilk kez düzenlenen
bir organizasyonun düzenleme kurulu başkanı olarak burada size
hitap ediyor olmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum.
Günümüzde, afetler ve acil durumlar muhtemelen Dünya
için en önemli problemlerdir. Her yıl milyonlarca insan, doğal afetler,
açlık ve savaşlar nedeniyle hayatını kaybediyor ve yine bu faktörler
yüzünden, milyonlarca insan evlerinden ve hatta yaşadıkları
coğrafyadan bile ayrılmak zorunda kalıyor. Afetlerin yarattığı yıkıcı
etkiler, ülkeler üzerinde ağır ekonomik yükler yaratmaktadır.
Dünyadaki yaşam için doğal kaynaklar, artan nüfus ve çevre kirliliğine
bağlı olarak giderek azalmaktadır. Bu olumsuz tablo bu şekilde devam
ederse, dünyadaki doğal hayat yakında yok olma tehlikesi ile karşı
karşıya kalacaktır. Çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin sağlıklı bir
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Now, please allow me to highlight the disaster scenario
of the world and this Conference. Since time immemorial, the
world is witnessing increasing numbers of casualties and
damages due to various types of natural and human induced
disasters. According to the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) and The Emergency Events Data
Base (EM-DAT) 1.3 million people were killed by disasters, 4.4
billion injured, homeless, displaced or needed emergency assistance. Economic losses totaled to 3 trillion dollars from 1998
to 2017.

First of all, on behalf of my organization and my country
Nepal, I would like to express my kind gratitude and sincere
thanks to the organizers of this conference particularly Prof.
Dr. Günhan ERDEM for inviting me to attend and present my
research paper as the Keynote address. It is my immense
pleasure indeed to be in this world famous country full of
natural beauty and historical artifacts. I feel highly honored to
attend such an important Conference.

Natural disasters with varied types, intensities and
frequencies are faced by all countries irrespective of whether
they are developed, developing or least developed countries.
The disaster consequences are having greater adverse effects
on populations, built structures, livelihood, and the
environment. Even with the best mitigation, preparedness and
response planning, there may be some level of damage in
environment, properties and infrastructures. Moreover,
disruption of socio-economic condition and negative physical,
psychological and health consequences may also occur.
However, the level of preparedness, public awareness, human
resources in disaster management, science, and technological
capabilities, financial resources, and commitment of the
government in disaster risk reduction vary greatly between the
countries.

Turkey is a great country that has a glorious history and
rich culture. The present Turkish Republic was founded by the
Great Leader and first President Mustafa Kemal Ataturk. His
contribution to unite this country is highly praiseworthy and
will be written in golden letters in history. He is truly the father
of this nation. I hope the Republic of Turkey will further
prosper under the dynamic leadership of the present President
Recep Tayyip Erdoğan.

The trend of disasters shows that the human life losses
in developing countries are far more than in developed
countries primarily because of the level of preparedness.
Developed nations are well prepared; hence, human life losses
are less there. Therefore, this is high time for us to invest more
in preparedness as preparedness and mitigation measures
reduce vulnerability to disasters and minimize the loss of lives
and properties.

Turkey has so many significances it is a transcontinental
country in Eurasia and the Middle East, located mainly
in Western Asia, with a smaller portion on the Balkan
peninsula in Southeast Europe. More importantly, it is the gate
-way to Europe. It is also the power house of Europe. Turkey is
packed with so many attractive cultural heritage. In fact, there
are 13 locations in Turkey inscribed on UNESCO’s list of World
Heritage Sites, and a massive 62 on the tentative list. Turkey
gifted tulips to the world particularly to the Netherlands.

I hope this Conference will come up with meaningful
conclusions and provide input and reference for the
governmental and nongovernmental sectors, students,
researchers, practitioners and anyone interested in disaster
management. This conference has highly knowledgeable and
world class speakers and magnificent participants.

Dr.Meen B. Poudyal Chhetri
Nepal Center of Disaster Management President
Distinguished guests, dear participants, ladies and
gentlemen.

Last but not the least, I would like to acknowledge the
organizers of the Conference for giving me chance to attend
this Conference and visit such a beautiful country and nice
Being a Turk, you can boast that it has one of the people. I am so happy to be here and would like to visit again
world’s oldest and biggest malls; you might find chicken in soon.
your dessert; you have more than 130 peaks reaching over
In the end, I wish for the grand success of the
9,800 feet; and you can cross continents underground. Your
Conference. Thank you all.
film industry is booming. Your Turkish Airlines serves to 304
destinations and flies to 122 countries, more than any other
airline.
Turkey really is the center of the world.
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Dr.Meen B. Poudyal Chhetri
Nepal Afet Yönetimi Merkezi Başkanı

Saygıdeğer konuklar, katılımcılar, hanımefendiler ve
beyefendiler: Öncelikle organizasyonum ve ülkem Nepal adına,
bu konferansın düzenleyicilerine, özellikle Prof. Dr. Günhan
ERDEM'e beni bu konferansa davet ettikleri için içten
teşekkürlerimi sunarım. Doğal güzellikler ve tarihi eserler ile
dolu bu dünyaca ünlü ülkede olmak gerçekten benim için
büyük bir zevk. Böyle önemli bir konferansa katılmaktan büyük
onur duyuyorum.
Türkiye, şanlı bir tarihe ve zengin kültüre sahip büyük bir
ülkedir.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurucusu
ve
ilk
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, büyük bir liderdir ve
bu ülkeyi birleştirmeye olan son derece takdire şayan katkısı ile
adını altın harflerle tarihe yazdırmıştır. O gerçekten bu milletin
babasıdır. Umarım Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın dinamik liderliğinde daha da gelişecektir.
Türkiye çok fazla öneme sahip: Balkanlara dahil olan küçük bir
kısmı ile Avrasya ve Orta Doğu arasında yer alan kıtalararası bir
ülkedir. Daha da önemlisi, Avrupa'ya açılan yoldur. Aynı
zamanda Avrupa'nın iktidar evidir. Türkiye çok cazip kültürel
mirasla doludur. Aslında, Türkiye'de UNESCO’nun Dünya Mirası
Listesi’ne dahil olan 13, geçici listede ise 62 büyük yer var.
Türkiye, dünyaya özellikle de Hollanda'ya laleler hediye etti.
Türk olmak, dünyanın en eski ve en büyük alışveriş
merkezlerinden birine sahip olmaktır; tatlısında tavuk
bulabilirsin; 9.800 metrenin üzerine ulaşan 130'dan fazla
doruğa sahipsin; ve yeraltından kıtaları geçebilirsiniz. Film
endüstrisi patlıyor. Türk Hava Yolları, başka bir havayolu
şirketine göre toplamda 304 uçuş hattıyla 122 ülkeye uçuyor.
Türkiye gerçekten de Dünya’nın merkezi.
Şimdi, lütfen dünyanın felaket senaryosunu ve bu Konferansı
vurgulamama izin verin. Zaman geçtikçe, dünya, çeşitli doğal ve
insan kaynaklı afetlerden dolayı artan sayıda zayiat ve zarara
şahit olmaktadır. Afetlerin Epidemiyolojisini Araştırma Merkezi
(CRED) ve Acil Durum Olayları Veri Tabanına (EM-DAT) göre 1,3
milyon insan afetler nedeniyle ölmüş, 4,4 milyar insan
yaralanmış veya evsiz kalmış veya yerinden olmuş. 1998-2017
yılları arasındaki ekonomik kayıp 3 trilyon dolar olmuş.

Çeşitli türlere, yoğunluklara ve sıklıklara sahip doğal afetler,
ülkeler ister gelişmiş, gelişmekte veya az gelişmiş ülkeler olsun,
tüm ülkelerde oluşabilmektedir. Afetler, popülasyonlar, yapılar,
günlük yaşam ve çevre üzerinde büyük olumsuz etkiler
yaratmaktadır. Etki azaltma, hazırlık ve müdahale planlamasını
en iyi düzeyde yapsanız bile, binalarda, altyapı tesislerinde ve
çevrede bir miktar hasar meydana gelebilir. Ayrıca, sosyoekonomik durumun bozulması ve olumsuz fiziksel, psikolojik ve
sağlık sonuçları da ortaya çıkabilir. Bununla birlikte afet riskinin
azaltılmasında, afet yönetiminde, kamu bilincinde, insan
kaynaklarında, bilimde ve teknolojik imkanlarda, mali
kaynaklarda ve hükümetlerin kararlılık düzeylerinde ülkeler
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır.
Afetlerin ortaya çıkardığı sonuçlar, gelişmekte olan ülkelerdeki
insan yaşamı kayıplarının, afetlere hazırlık düzeyi yüksek olan
gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle can ve mal kaybını en aza indirgemek için afetlere
karşı hazırlıklı olmak adına daha fazla yatırım yapmamızın
zamanı gelmiştir.
Umarım bu konferans anlamlı sonuçlar ortaya koyar ve
hükümet ve hükümet dışı sektörler, öğrenciler, araştırmacılar,
uygulayıcılar ve afet yönetimiyle ilgilenen herkes için girdi ve
referans sağlar. Bu konferans son derece bilgili ve dünya
çapında konuşmacılara ve muhteşem katılımcılara sahiptir.
Bu konferansa katılma şansı veren ve böyle güzel bir ülkeyi ve
güzel insanları ziyaret etme şansı veren konferansın
düzenleyicilerine teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan
çok mutluyum ve yakında tekrar ziyaret etmek istiyorum.
Konferansın başarılı olmasını diler, hepinize teşekkür ederim.

16

Prof.Dr. Kutsal ÖZTÜRK
Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Halil İbrahim ZEYBEK
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü

“Hiç ummadığımız, çok önemli kırım sonuçları olan,
afetler ile karşılaşıyoruz”
Gümüşhane Üniversitesi’nin değerli rektörü ile
uluslararası ilişkiler açısından önemli bir protokole
imza koyduk. Sonrasında; İnanılmayacak derecede
hızla, hemen etkinliklere başladık. Burada,
Gümüşhane
Üniversitesi
ile
ilk
bilimsel
birlikteliğimizin sonuçlarını görmekten umut ve
mutluluk duyuyorum. İlişkilerimiz, akademik
düzeyin her platformunda, kararlılıkla sürecektir.
Bizi burada, Gümüşhane’mizde buluşturan çok
önemli bir kongre gerçekleşmektedir. Hiç
ummadığımız, çok önemli kırım sonuçları olan,
afetler ile karşılaşıyoruz. Sonuç bildirgesinin; çok
önemli yol gösterici etkilerde bulunacağından yana
kuşkum yoktur. Bu kongre, uluslararası bir kongre
ve bir başlangıçtır ifadelerini kullandı.

“Deprem

öldürmüyor,
bizim
yapılaşmamız
öldürüyor”
Dünyada yılda 130 bin insanın farklı afetler
nedeniyle her yıl hayatını kaybettiğini hatırlatan
Zeybek, “130 milyon insan bir şekilde afetten
etkileniyor, yiyecek, su sıkıntısı çekiyor ve yaşam
yerlerini terk etmek zorunda kalıyor. Afetler
hayatımızı derinden etkileyen önemli bir konudur.
İnsanoğlunun dünya üzerindeki baskısı arttıkça
tabiatın kendi seyri olan afet sayısı kalmadı gibi.
Bizim doğal afet diye tanımladığımız afetlerde
insanın müdahil olma payı gittikçe arttı, hala da
artıyor. Deprem öldürmüyor, bizim depremi hiçe
sayarak yapılaşmamız öldürüyor. Gümüşhane olarak
bizim yamaçlarla, kütle hareketleriyle ilgili ciddi
problemlerimiz var. Özellikle inşaat sektörüyle
uğraşan bütün temsilcilerini derin sondajsız iş
yapılmamasını öneriyorum” şeklinde konuştu.
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Ercan Çimen

Yusuf Aysu

Gümüşhane Belediye Başkanı

AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanı

“Geçmişe göre bugün afetlere daha hazırlıklı “AFAD çalışmaları için Gümüşhane rol model
olabilir”
olduğumuzu söyleyebiliriz”
Gümüşhane’de felaketlerin hepsi var. Deprem, sel,
Her doğal olayına afet denmediğini ifade eden Aysu,
“Afet çeşitliliği yönünden baktığımızda can ve mal
kaybı yönünden deprem ülkemizde birinci sırada

gelmektedir. Oluş sıklığı yönünden baktığımızda
heyelan, çığ ve kaya düşmelerinin daha sık olduğunu
görmekteyiz. Çeşitlilik anlamında ülkemizin her
noktasında afet ile karşılaşabiliyoruz. Geçmişe göre
bugün

afetlere

daha

hazırlıklı

kaya düşmesi, gibi pek çok olaya şahitlik ettik.
Coğrafya kaderimizdir. Gerçekten AFAD çalışmaları
için Gümüşhane rol model olabilir. 2019 da imar
planı yapılacağını. 2018 yılında jeolojik etütlerimiz
yapılıyor. Bu işten en çok ben faydalanacağım. Bu
program en çok bana katkı sağlayacaktır” şeklinde
konuştu.

olduğumuzu

söyleyebiliriz. Tabi burada en önemli aşama kentsel
dönüşüm

çalışmalarının

yapılıyor

olmasıdır”

şeklinde konuştu.
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ANAHTAR
KONUŞMACILAR
(KEY SPEAKERS)

Prof. Dr. Meen B. Poudyal
CHHETRI

Prof. Dr. A. Nuray KARANCI
Refugees and Immigration
Psychological Effects and Psychosocial Support

Socio-economic Impacts of Gorkha
Nepal Earthquake

Asst. Prof.
Sertaç Timur DEMİR

Dr. Gangalal TULADHAR
Disaster Risk Reduction and Management Act 2017
A Pro-active Legal Tool

Media of Disaster

Assoc. Prof. Dr. Muhammet
Mustafa KAHRAMAN

Prof. Dr.
Naser EMADİ

Impacts of Technology and Cultural Change on Large Mine Disasters
Case Study of Highwall Failure

Skin Side Effects Of Exposure To Chemical Agent(Sülfür Mustard)

Prof. Dr. Bishal Nath UPRETİ

Dr. K. Harald DRAGER

Need and Importance of Disaster preparedness: Lessons
learnt from some recent large earthquakes in the developing
countries

New Trend and New Development in
International Emergency Management – TIEMS
Role and Activities in this Landscape

Mesut BAYRAK

Vedat ASLAN

Gumuşhane's Priorities in Disaster

Migration Management
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Kongre

Bilimsel Programı
(Scientific Program of Conference)
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Çalıştay Raporu
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Rapor



Ulusal Çekirdek Eğitim Programının hazırlanması için çalışmalarının revizyonu ve tekrar başlatılması,



Tüm Acil Yardım ve Afet Yönetim bölümlerinin ders içerikleri, AKTS ve ders kredilerinin ortak hale

getirilmesi için çalışmalar yapılması,


Ara dönem ve dönem sonu stajlar konusunda ortak bir müfredat belirlenmesi,



Mezun öğrencilerin iş bulma olanakları arasında yer alan İtfaiye Kurumlarına yönelik müfredatın
düzenlenmesi,



Bölümlerde etkin bir şekilde İngilizce derslerinin sayısının arttırılması ya da İngilizce hazırlık
sınıflarının konulması,



Acil yardım ve Afet yönetimi mezunları için AYAY günü olarak bir tarih belirlenmesi,



Mezunların iş olanakları için mezun derneklerinin temaslarının arttırılması,



Doçentlik başvuruları için alan başlıklarının YÖK ve Üniversitelerarası Kurul ile yazışmalar yapılarak
belirlenmesi,



KPSS ile memur alımı yapan kurumlar ile (AFAD, Belediye vb.) Acil Yardım ve Afet Yönetimi
bölümleri mezunlarının kontenjanlara dahil edilmesi için iletişime geçilmesi konuları çalıştaya katılan
bölüm başkanlarının ortak kararı olarak belirlenmiştir.
KBRN-E KONFERANS
‘‘Türkiye’de KBRN Gerçeği ve Kurumların Görevleri’’ konulu Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ ve Aytaç

KABAKLARLI Katılımları ile gerçekleştirilmiştir.
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Kongre Önerileri
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ortaokul ve lise müfredatlarına eklenmelidir.

Öneriler




yaklaşımları konusunda eğitim verilerek kapasiteleri

Afet sonrası kontamine olmuş su ve gıda ürünlerinin
kullanımından

kaçınılması

için

temel

arttırılmalıdır.

malzemelerin

depolanması ve risk yönetim aşamalarında gıda lojistik



planlarının oluşturulması gerekmektedir.







Duygusal destek sistemleri de dahil olmak üzere yaşlı

bulaşması engellenmeli veya bulaşmış suların temizliği

aktif eylem planları, afet durumlarında yaşlıların kronik

için uygun dezenfeksiyon yöntemleri planlara dahil

hastalıkları

edilmelidir.

kurulmalıdır.

Afetlerde beslenme planlaması yapılırken, bireylerin
iyi

hesaplanmalı

ve

çeşitli



kontrol

kaynak

analizi

yapılmalı,

alternatif



finansal

lisansiyerlerinden

Yardım

olması

için

AFAD disiplinler arası mesleki gruplar ile ortak çalışmalar

ve

Afet

yaşam

Kamu

bir

davranış

tarzı

geliştirmelerini

alanları

tahliyeyi

kolaylaştırmak

için

tasarlanmalıdır.

Yönetimi

gerekmektedir.

doğru

sağlamak için farkındalık yaratma faaliyetleri yapılmalıdır;

geçilmesi için eğitim birim sorumlularının ilgili alan
Acil

karşılamak

Çocuğa travma sonrası yaklaşım, afetlerden sonra

grupların

İtfaiye eğitimlerinde eğitimcinin yetersizliğinin önüne
sahip

ihtiyaçlarını

yapmalıdır. Acil durum veya afet durumunda savunmasız

kaynaklar tespit edilmelidir..

bilgisine

bakım

gelişmeyi sürdürmek için afet planlarına dahil edilmelidir.

Risk döneminde Beslenme Eylem Planları yapılırken
etkin

ve

çocuklarda zihinsel dengeyi sağlamak ve olumlu bir

mekanizmaları ile analiz edilmelidir.



Afetlere dirençli bir toplum oluşturmak için tüm sektörlere
hitap edebilen stratejik bir eğitim planı gereklidir.

Afetlerde sulara mikroorganizmaların ve diğer tehlikelerin

gereksinimleri



Afet ve Acil Durum çalışanlarına çatışma yönetim



Masa üstü egzersizlerde tanımlanan afet ve acil durum

çalışanlarına öncelikle temel afet eğitimi daha sonra

senaryoları yerel afet özelliklerine uygun olmalı ve daha

alanlarına yönelik teorik ve uygulamalı hizmet içi eğitim

kapsamlı olmalıdır.

verilmelidir.




Kurum

çalışanlarının

afet

anı

ve

sonrasında

Farklı

hizmet

kuruluşların

değerlendirilmesi için afet bilgi düzeylerini artırıcı ve

ve

her

bir

plan
birimi

entegrasyonlarına
için

özel

afet

sahip
planları

hazırlanmalı ve yerelden genele olarak hazırlanmalıdır.

afetlerdeki iş yükümlüklerini içeren eğitimlerin verilmesi



gerekmektedir.



Kamu

kurum

kuruluşlarının

kurum

içi

eğitimlerinin

içeriklerine tehlike, risk, ilkyardım ve davranış şekilleri
Toplum ve çevre sağlığının sağlanması için çalışanlara

konuları dahil edilmelidir.

yönelik atık yönetimi eğitimleri verilmelidir.






Hemşirelerin afet bilgi düzeylerini arttırmak için hemşirelik

Hastane yönetimi ve tüm çalışanlar da dahil olmak üzere
organize ve etkili acil eylem planları geliştirilmelidir. Yerel

bölümünün tüm eğitim seviyelerine afet hemşireliği ders

müdahale

içeriği eklenmelidir.

geliştirmelidir.

Arama kurtarma ekiplerinde çalışan kişilerin verimliklerini



korumak için afet psikolojisi ve acil durum psikolojisi

ekipleri

kurulmalı

ve

yeteneklerini

Yerel müdahale ekiplerinin hizmet içi eğitim ve ekipman
standardizasyonu yapılmalıdır.

üzerine belli periyodlarda eğitimler verilmelidir.




Medikal tabanlı eğitim programlarının müfredatlarına
afetler, KBRN-E ve savaşlar vb. olaylarda risklerin
önlenmesi ve toplumsal uyarı sistemleri içerikli dersler
eklenmelidir.



Afetlere hazırlık ve afet risklerini azaltmaya yönelik
dersler Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim,
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Yerel müdahale ekiplerinin alternatif tahliye planlarının
oluşturulmalıdır.



oluşturulmalı ve halka bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları ilgili

bakanlık bünyesinde yapılmalıdır.



istihdam edilmelidir.

Sel ve taşkınların etkilerinin azaltılması için yeni imar yasaları

Kıyı

yönetiminin



ve risk konularıyla eğitimli kişiler istihdam edilmelidir.

gerçekleştirilmesi

için

risk

algısının

oluşturulması ve kıyı kaynaklarının tespit edilerek ilgili planlara



KBRN

vakalarına

karşı

bilgisi konularının ağırlığı artırılmalıdır.
oluşturulan

hizmet

gruplarının

genişletilerek mevcut önlem ve planlarını ortaya koyulmalıdır.





Afet eylem planı hazırlanırken afet öncesi ulaşım tabanlı bir



önemlidir.

Acil çağrı numaralarından en az bilinirliliğe sahip olanın AFAD

olduğu, AFAD çağrı numarasının bilinirliliğini artırmak adına
reklam kampanyası,

eğitim





Afet konusunda multidisipliner eğitim gören Acil Yardım ve Afet



hizmet sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir.



doğurabildiği görülmüştür. Dil yetersizliğinin giderilmesi adına
eğitimler, özellikle sağlıkta tercümanlık vb.

Halkın yardım algısını güçlendirmek amacıyla bilinçlendirme
medya vb. aracılığıyla verilmelidir.



risk

haritalarının

güncellenmesi



Yol güzergâhlarında çevre kaynaklı risklerin önlenmesi için ilgili



faaliyetleri düzenlenmelidir.

Etkili bir bütünleşik afet yönetimi için yerel yönetimin ve halkın
birlikte rol aldığı tehlike ve risk analizi çalışmaları yapılmalıdır.



yapılarında

çalışmaları

yapacak


yapısal
ve

olmayan

güncelliğini

risklerin
sağlayacak

durumlarına

bilinçli

nesiller

yetiştirilmesi

için

eğitim

Acil

Sağlık

Hizmetlerinin

gereksiz

kullanımını

konusunda

farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Üniversiteler ve ilgili bölümler TAMP içerisinde ana çözüm ortağı

Sağlık

Afet

tarafından verilmelidir.

Doğa kökenli afetlerin afetzedeler üzerindeki etkilerinin tespit ve

olarak belirlenmelidir.





müfredatına afet eğitimleri eklenmeli ve alanında uzman kişiler

hafifletme çalışmaları yapılmalıdır.



Hemşirelerin afete hazır olma ve farkındalık konularındaki bilinç
seviyelerinin yükseltilmesi için hizmet içi ve hizmet dışı eğitim

afet planlarını bu doğrultuda güncellemelidirler.



Toplum tabanlı afet yönetimi sistemini geliştirmek için afet bilinci
artırılmalıdır.

yerel yanıt unsurları risk analizlerini yapmalı ve birimlerindeki



Öğrencilerin dergi ve kitap yayınlarını afet bilgisi elde etme aracı
olarak kullanmaları teşvik edilmelidir.

Havza bölümlerinde klasik ve geçirgen tersip bentlerinin
gerekmektedir.

Eğitim sistemlerin

geliştirilmesi önerilmektedir.

eğitimleri verilmeli, bu amaçlar billboardlar, kamu spotları, sosyal



Göç durumunda dil yetersizliğinin özellikle kadınlarda beslenme,
psiko-sosyal sorunlar, istismar, PTSB, bilgi eksikliği vb. sonuçlar

konuda çalışmalar yapılmalıdır.

taşkın

Göçmen ve mültecilerin barındığı toplumlardaki hassas gruplara
artırılması ve dini, etnik, kültürel farklılıklar dikkate alınarak

sağlanması gerekmektedir.
Afet lojistiğine sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırılmalı ve bu

Göç ve mülteci akımlarını kontrol etmek ve bazı ülkelerde

(yaşlı, çocuk, engelli vb.) yönelik eğitim, sağlık vb. imkanların

yapılması ve gerekli kadrolaşmalarının ilgili birimler tarafından

ve

eğitim

yapılmalıdır.

Yönetimi öğrencilerinin devlet tarafından kadro tanımının net

yapılması

temel

çatışmaları önlemek için uluslararası işbirliği ve anlaşmalar

düşünülmektedir.



için

entegrasyonu ülkemiz açısından faydalı olacaktır.

yönetildiği durumda afet iletişimi için olumlu sonuçlar doğuracağı



entegrasyonu

başarıyla geçmemiş kişilere verilecek hakların kısıtlanması,

Afetlerde geleneksel medya daha güvenli görülse de sosyal
Afetlere yönelik sosyal medya iletişim ağları devlet eliyle



ülkemize

özellikle çocuk ve kadınların, genç göçmen kişilerin topluma

medyaya nazaran maliyeti yüksek ve anlık iletişim hızı düşüktür.



Göçmenlerin

sistematiğinin sürdürülebilir olarak sağlanması, bu eğitimden

vb. etkinliklerin

yürütülmesi önerilmektedir.



Mültecilerin bulaşıcı hastalık açısından risk oluşturabilecek
hassas kesiminin belirlenerek takip ve tedavi altına alınması

gösterici bir kaynak oluşturulmalıdır.

kamu spotu,

Afetlerde riskli grupları korumaya yönelik güvenlik güçlerinin rol
ve sorumlukları belirlenmeli ve afet planlarına dahil edilmelidir.

eylem planının nasıl hazırlanması gerekliliği konusunda yol



Kentleşme ve yapılaşmanın insanlara daha güvenli yaşam
olanakları sunabilmesi için, mimarlık lisans müfredatındaki afet

dahil edilmesi gerekmektedir.



Sağlık yapılarında detaylı risk analizlerinin yapılması için tehlike

azaltılması
personel
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Afetlerden sonra toplumun psikolojik sağlığını yerine getirmek
amacıyla “Afet Psikolojisi Uygulama, Eğitim ve Araştırma Tedavi
Merkezleri” kurulmalıdır.

altındaki





Araştırma Tedavi Merkezleri” kurulmalıdır.



belirtilerine bağlı olarak sağlık personeli ve tesislerinin
tehlikesine

ve

hasta

özelliklerine

göre

özelleştirilmelidir.



Sağlık kurumlarında İSG önlemlerinin etkinliği konusunda
araştırmalar yapılmalı ve denetim sıklığı arttırılmalıdır.



Afet müdahale personellerinin ilkyardım düzeylerinin

belirlenmesi, arttırılması ve güncelleştirilmesi konusunda
çalışmalar yapılmalıdır.



Medikal uygulayıcıların afetlerde sağlık müdahalesi
etkinliklerinin

belirlenmesi

ve

arttırılması

yönünde

çalışmalar yapılmalıdır.



Etkin medikal müdahale için farklı risk seviyelerinde
modellemeler geliştirilmeli, uygulanabilirliği test edilmeli
ve sisteme entegre edilmelidir.



Sağlık kurumlarındaki personellere yapısal ve yapısal
olmayan

tehlikeler konusunda

hizmet

içi

eğitimler

verilmeli, sisteme katılımları sağlanmalıdır.



Sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarının ilgili
bölümlerine

ders

müfredatına

afetlerde

rol

ve

sorumluluklarına ilişkin konular eklenmelidir.



Sağlık kurumlarında çalışan sağlık personeline iş kazası
başvuru prosedürleri konusunda hizmet içi eğitimler
verilmelidir.



İtfaiye

personelinin

kişisel

koruyucu

donanımları

konusunda özel AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.



İtfaiye teşkilatları prosedürlerine hizmet içi eğitim ve KKD
sıklığı dahil edilerek standartlaştırılmalıdır.



İtfaiye

istasyonlarının

yer

belirlenmesinde

sanayi

bölgeleri ve depolar önemli bir kriter olarak göz önüne
alınmalıdır.



sisteminin

geliştirilerek

Afet ve acil durumlarda gereken lojistik hizmetlerin
aksatılmadan yürütülebilmesi için Acil Yardım ve Afet

Tıbbi tahliye prensipleri belirlerken hastaların bulgu ve
afet

marketçilik

yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Afetlerden sonra toplumun psikolojik sağlığını yerine
getirmek amacıyla “Afet Psikolojisi Uygulama, Eğitim ve

sosyal

Afet ve acil durumlarda, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek,
barınma ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin
zamanında ve kaotik bir ortam yaratmadan temin
edilerek ulaştırılabilmesi için, yerel yönetimlerin kontrolü
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Yönetimi

lisansiyerlerinden

yararlanılmalıdır.

azami

ölçüde

Conference Suggestions
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Suggestions



emergency or disaster; their living spaces should be designed to facilitate evacuation.

In order to avoid the use of contaminated water and food products

after the disaster, storage of basic materials and the establishment of
food logistics plans in the risk management stages are required.



Infection of microorganisms and other hazards should be prevented

When planning nutrition in disasters, the needs of individuals should




In order to prevent the inadequacy of the educator in the fire brigade




The basic disaster training should be applied to public employees



In order to evaluate the employees of the organization at the time of





It is necessary to add disaster nursing course contents to all levels of










Elderly active action plans, including emotional support systems,

Post-traumatic approach to the child should be included in the disas-

When preparing a disaster action plan, a guiding source should be

In order to increase the awareness of the AFAD call number, which
has the least awareness of the emergency numbers, the activities
such as the public spot, advertising campaign, and trainings are recommended.



ter plans in order to restore the mental balance in children after a
disaster and to maintain a positive development.



Service groups to be established against CBRN cases should be ex-

established on how to prepare a transportation-based action plan
before the disaster.

A strategic education plan is needed to appeal to all sectors to create

should be established in order to meet chronic diseases and care
needs of the elderly in disaster situations.



In order to realize coastal management, risk perception should be

panded and existing measures and plans should be put forward.
Disaster and emergency employees should be trained in conflict man-

a disaster-resistant society.



New zoning laws should be established to reduce the effects of floods

established and coastal resources should be determined and included
in the relevant plans.

Preparedness and reducing disaster risks issues should be included in

agement approaches and their capacity should be increased.



Landslide inventory and sensitivity maps should be prepared and used

and public awareness training activities should be carried out within
the relevant ministry.

The courses related to the prevention of risks and social warning

the curricula of the primary, middle and high schools by the Ministry
of National Education.





to reduce loss of life and property caused by the landslide

systems in situations such as disasters, CBRN and war should be added to the curricula of medical-based education programs.



An insurance mechanism between public institutions should be established to prevent budgetary pressures created by disasters and to
ensure business continuity of institutions.

In order to maintain the productivity of the people working in search
and rescue teams, it will be appropriate to apply the trainings on
disaster and emergency psychology in certain periods.



Priority should be given to undergraduate and associate degree graduates with field knowledge and skills when recruiting personnel to fire
departments

Waste management trainings should be provided for employees in

nursing department for increasing the disaster knowledge level of the
nurses.



Local response teams should be customized according to the possible
situations.

order to ensure community and environmental health.



Alternative evacuation plans of local response teams should be established.

the disaster and after the disaster, it is necessary to provide that
increasing their disaster information levels and determining their
work obligations in emergency.



In-service training should be given to the local response teams and

their equipment standardization should be done.

through in-service training.



Organized and effective emergency action plans including hospital
management and all employees should be developed. Local response
teams should be established and developed their capabilities.

trainings, the staff of the training unit should be from the Rescue and
Disaster Management licensees with the relevant field knowledge.



Hazard, risk, first aid and behavior types topics should be added into
the course contents of in-service training of public institutions.

When making Nutritional Action Plans at risk period, effective resource analysis should be done and alternative financial resources
should be determined.



The specific disaster plans should be prepared for every units of the
organizations with different services and plan integrations should be
prepared from local to general.

be well calculated and analyzed with various control mechanisms.



Disaster and emergency scenarios defined in table-top exercises
should be appropriate to the local disaster characteristics and be
more comprehensive.



in disasters, or appropriate disinfection methods should be included
in the plans for cleaning contaminated water.





Even though traditional media are more safe in disaster, they are
more costly and have lower communication speed than social media.
Social media communication networks for disaster are considered to
have positive consequences for disaster communications when governed by the state.

AFAD should conduct joint studies with interdisciplinary professional
groups. Awareness-raising activities should be carried out to enable
vulnerable groups to develop a correct behavior style in case of an
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For the Rescue and Disaster Management students who receive multidisciplinary training in disaster, the definition of
staff should be made clearly by the state and the necessary
staff allocation should be provided by the relevant units.



A sustainable perspective should be given to disaster logistics
and studies should be carried out on this issue.
Awareness-raising trainings should be given in order to
strengthen the public's perception of help, for this purpose
the relevant messages should be given to the public via on
billboard, public spot and social media.




Basin sections must be made of classical and permeable reversals and the flood risk maps should be updated.
The local responsers should make risk analysis and update the
disaster plans in their units in order to prevent environmental
risks.



Danger and risk analysis studies should be carried out by the
local government and the people in order to ensure effective
integrated disaster management.



Detection and mitigation of the effects of natural disasters on
disaster victims should be done.



Universities and related departments should be identified as
the main solution partner in TAMP.



Personnel who will carry out studies to reduce non-structural
risks and to keep them up-to-date should be employed in
health-related buildings.



Persons trained in hazard and risk issues should be employed
in order to carry out detailed risk analysis in health-related
buildings.
In order for urbanization and building to provide people
with safer living opportunities, the weight of disaster
information issues in the architectural undergraduate
curriculum should be increased.



The role and responsibilities of the security forces to protect
risky groups in disasters should be identified and included in
disaster plans.



It is important to identify and treat the vulnerable section of
refugees that may pose a risk for infectious diseases.



Sustainable provision of basic education systematics for the
integration of immigrants to our country, limiting the rights
granted to those who have not passed this education
successfully, especially the integration of children and women
and young migrants will be beneficial for our country.





International collaborations and agreements should be made
to control migration and refugee flows and to prevent clashes
in certain countries.
It is recommended to increase the opportunities for
vulnerable groups (elderly, children, disabled, etc.) in the
communities where migrants and refugees live, and to ensure
the continuity of service by taking into account religious, eth
nic and cultural differences.



It has been observed that language deficiency in refugees may
cause nutrition, psychosocial problems, abuse, PTSD, lack of
knowledge especially in women. In order to overcome lan
guage shortage, it is suggested to develop educational sys
tems such as interpreting in health.
Students should be encouraged to use magazines and book
publications as a means of obtaining disaster information.
Disaster awareness should be increased in order to develop a
community-based disaster management system
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In- and out-service training activities should be organized in
order to raise awareness of nurses about disaster
preparedness and awareness.
Disaster trainings should be added to the education
curriculum for the education of conscious generations against
disaster and these trainings should be given by experts in the
field.
It is necessary Raising awareness about unnecessary use of
Emergency Health Services.
Disaster Psychology Application, Training and Research
Treatment Centers should be established in order to fulfill the
psychological health of the society after the disaster.
When determining the principles of medical evacuation,
health personnel and facilities should be customized accord
ing to the disaster hazard and patient characteris
tics.depending on the symptoms of the patients.
Research on the effectiveness of OHS measures in health care
institutions should be conducted and the frequency of audit
should be increased.
Efforts should be made to identify, increase and update the
first aid levels of the personnel who are involved in disaster
response.
Efforts should be made to identify and increase the effective
ness of medical practitioners in disasters.
For effective medical intervention, modeling should be devel
oped at different risk levels, its applicability should be tested
and integrated into the system. In-service trainings should be
given to personnel in health institutions on structural and non
-structural hazards and their participation in the system
should be ensured.
Issues related to the role and responsibilities of health
personnel in disasters should be added to the curriculum of
the relevant departments of educational institutions that train
health personnel.

In-service training should be provided to health personnel
working in health institutions on work accident application
procedures.
Specific R&D studies should be carried out on the personal
protective equipment of firefighters.
Fire brigade procedures should be standardized by including
in-service training and frequency of PPE.
Industrial zones and warehouses should be considered as an
important criterion when determining the locations of fire
stations.
In the event of disaster and emergency situations, the social
market system under the control of local governments should
be developed and disseminated in order to ensure that the
basic supplies such as food, clothing, shelter and medicine are
provided without providing a timely and chaotic environment.
The graduates of Rescue and Disaster Management should be
utilized to the maximum extent in order to carry out the
necessary logistics services in disasters and emergencies.

Katılımcı Yorumları
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Meen Poudyal Chhetri, Queensland University of Technology, Australia
Nepal Center for Disaster Management President
1st International Disaster Management Conference (IDMC) held in Gümushane, Turkey from 22-24 October
2018 started with a brief opening ceremony which was well organized and managed.
The Conference topics/subject matters were highly relevant and beneficial to the Disaster Risk Reduction
(DRR) academicians, professionals, practitioners, researchers and students. There were five comprehensive
international paper presentations on various aspects of disaster management by four highly acknowledged
speakers and a number of Turkish speakers from various agencies having in depth knowledge on DRR. The
performance of the national and international speakers at the plenary session was excellent. Similarly, the
parallel sessions also were well organized and the speakers performed quite well and the participants highly
appreciated their deliberations.
The participants of the Conference were mostly university students which is the best part or essence of the
Conference. Because the young students are the future leaders and change agent of the society and the
country. Hence, their involvement in this type of Conference is highly desirable. More importantly, the
participants of the Conference were intuitive, attentive and diligent.

Question and answer session of the Conference also was interesting and informative. The participants of
the Conference were so interested and curious that they were seeking information and asking question even
during the lunch, tea/coffee break and other free times.
The social program such as gala dinner and dance kindly hosted by the Mayor of Gumushane and sightseeing organized by the Gumushane University was very good indeed.
On the capacity of an International Invitee and Speaker, I can say that all parts of the Conference were
organized appropriately. The organizers were very friendly, helpful, cooperative and highly care taking. The
accommodation at the Gumushane University was very comfortable. The Guest House was as good as a 5 Star
Hotel. The breakfast, lunch, dinner and all courses of food were delicious. The hospitality provided by
organizers was so nice that I can’t forget in my life time.
I can say without hesitation that the 1st ICDM is a grand success. It is my firm belief that it came up with
meaningful conclusions. This Conference is certainly a milestone and it has paved way to create resilient and

safer community in Turkey and other parts of the world. I am sure; the investment on the Conference will have
multiplier effect in making the world safe from all types of disasters in the days to come.
Finally, on behalf of my-self, my organization and the country of Nepal, I would like to thank the
organizers of the Conference in inviting me to attend the great event and contribute by delivering remarks at
the opening ceremony and presenting two Keynote speeches. I would particularly like to extend my sincere
thanks and kind gratitude to Prof. Dr. Günhan ERDEM, Conference President and Professor of Girne American
University, Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜR, Rector of Girne American University, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK, Rector of
Gümüshane University, Mr. Ercan ÇİMEN, Mayor of Gumushane City and all other persons and organizations who
are directly or indirectly involved in organizing such a wonderful Conference in such a successful and grand
manner.
No doubt, the Conference was a GRAND SUCCESS.
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Dr. Gangalal Tuladhar
Former Minister for Education of Nepal

General Observations about the 1st International Disaster Management Conference (IDMC) held in
Gümüşhane, Turkey from 22-24 October 2018.
In Gümüşhane, Turkey from 22-24 October 2018, 1st International Disaster Management Conference (IDMC) was
held and started with a brief opening ceremony which was quite impressive.
The Conference topics/subject matters were highly relevant and beneficial to the Disaster Risk Reduction and
Management (DRRM) policymakers, academicians, professionals, practitioners, researchers and students.
There were five comprehensive international paper presentations on various aspects of disaster management
by four highly acknowledged speakers and a number of Turkish speakers from various agencies having in
depth knowledge on DRRM. The performance of the national and international speakers at the plenary session
was quite excellent. Similarly, the parallel sessions also were well organized and the speakers performed
quite well and the participants highly appreciated their deliberations.

The participants of the Conference were mostly university students which is the best part or essence of the
Conference. Because the young students are the future leaders and change agent of the society and the country. Hence, their involvement in this type of Conference is highly desirable. More importantly, the participants
of the Conference were intuitive, attentive and diligent.
Question and answer session of the Conference also was interesting and informative. The participants of the
Conference were so interested and curious that they were seeking information and asking question even during the lunch, tea/coffee break and other free times.
It was actually a great experience that the social program such as gala dinner and dance kindly hosted by the
Mayor of Gümüşhane and sight-seeing organized by the Gümüşhane University was very exciting.
On the capacity of Former Minister for Education as an International Invitee and Speaker, I can say that all
parts of the Conference were organized appropriately. The organizers were very friendly, helpful, cooperative and highly care taking. The accommodation at the Gümüşhane University was very comfortable. The Guest

House was as good as a 5 Star Hotel. The breakfast, lunch, dinner and all courses of food were delicious. The
hospitality provided by organizers was so nice that I can’t forget in my life time.
Finally, on behalf of my-self, my Campaign (NCDRR) and the government of Nepal, I would like to thank the organizers of the Conference in inviting me to attend the august gathering and contribute by presenting Keynote
speech. I would particularly like to extend my sincere thanks and kind gratitude to Prof. Dr. Günhan ERDEM,
Conference President and Professor of Girne American University, Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK, Rector of Girne
American University, Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK, Rector of Gümüşhane University, Mr. Ercan ÇİMEN, Mayor of
Gümüşhane City and all other persons and organizations who are directly or indirectly involved in organizing
such a wonderful Conference in such a successful and grand manner.

37

Prof. Dr. Nuray KARANCI
ODTÜ, Psikoloji Bölümü

IDMC2018 , 1.Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi’nin Ardından

22-24 Ekim 2018 tarihlerinde Gümüşhane Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Afet
Yönetimi Kongresi ulusal ve uluslararası araştırmaların ve deneyimlerin paylaşıldığı zengin bir
içerikle gerçekleşmiştir. Kongrenin en önemli özellikleri afet risk yönetimi alanında çalışan çok
çeşitli disiplinden araştırmacı ve uygulayıcıyı bir araya getiren bir platform oluşturmuş olmasıdır.
Çeşitli bilim dallarının etkileşimine olanak veren kongrede aynı zamanda uluslararası afet risk
yönetimi deneyimlerinin paylaşılması da alanın geniş bir spektrumdan ele alınabilmesini
sağlamıştır.
Kongrede afetler olmadan önce yürütülebilecek zarar azaltma ve hazırlıklı olma plan ve
uygulamaları üzerinde durulmuştur. Bu konularda geliştirilmiş modeller ve kuramsal temeller ele
alınmış, aynı zamanda bu alanda yapılan teknik ve sosyal programlar sunulmuş ve tartışılmıştır.
Psiko-sosyal ve teknik
boyutların aynı kongrede sunulmuş olması kongrenin değerini
yansıtmaktadır. Kongrede çok çeşitli afetlerle ilgili çalışmalar sunulmuştur. İnsan eliyle yaratılan
afetlerden savaşlar-çatışmalar ve yarattığı mültecilik -göçmenlik olgusu psiko-sosyal boyutları
ile ele alınmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye ve Nepal’de meydana gelen depremler, zararların
azaltılabilmesi için gereken önlemler ve afetzedelerin ruhsal durumları ile ilgili çok sayıda bildiri
sunulmuştur. Afetlerin yaratabileceği ruhsal sorunların hem afetzedelerde hem de yardım
çalışanlarındaki etkileri ve destek modelleri üzerinde durulmuştur. Doğa kökenli afetlerden
depremlerin yanı sıra seller ve kasırgalar gibi farklı afetler üzerinde de durulmuştur.
Kongrenin bir başka özelliği ise afet alanında çalışan görevlilerin (örn., itfaiye, Arama-Kurtarma
ekipleri, sağlık çalışanları, medya, gönüllüler, gibi) görevleri ve yaşabilecekleri ruhsal sorunlar ve
başa çıkma yolları üzerinde durulmuş olmasıdır. Kongrede dikkat çekici olarak afetlerin
yaratabileceği ruhsal sonuçlar ve başa çıkma stratejilerini odak alan çok sayıda bildirinin
olmasıdır.

Zengin içeriği ile kongreye katılım, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisi oldukça etkileyici olmuştur.
Afetlerin çeşitliliği, farklı zamanlarda yapılması gereken uygulamalar, farklı hedef kitlelerde
yaratabileceği etkilerin bir arada ele alındığı çok disiplinli katılımlı bu kongrenin katılımcılara
afetler konusunda çok yönlü bir anlayış ve vizyon getirdiği kanaatindeyim. Bundan sonra
yapılacak kongrede kongre sunumlarının yanı sıra, bazı becerilerin (örn., psikolojik ilk yardım;
psiko-sosyal destek; zarar azaltma planlamaları gibi) derinlemesine işlenebileceği kongre öncesi
çalışma gruplarının oluşturulması katılımcılara kendilerini farkli alanlarda becerilerle
donatabilme
fırsatı
vermesi
açısından
değerli
olacağını
düşünmekteyim.
Tüm
bu
değerlendirmelerim çerçevesinde kongre düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutluyor ve
devamının mutlaka planlanmasını diliyorum.
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Dr. Öğr. Üyesi Tuncay PALTEKİ
Biruni Üniversitesi Acil Yardım ve Afet
Yönetimi Bölüm Başkanı

Kongrede yer almaktan şahsım adına çok mutluyum. Katılımcı sayısının ve bilimsel
sunumların fazlaca olduğu kongrenin başarılı olduğunu düşünüyorum. Sosyal etkinlikler ve
bilimsel program yeterliydi. Gümüşhane Üniversitesi'ne misafirperverlikleri ve böyle bir
organizasyonları üstlendikleri için teşekkür ederim.

Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM
MAKÜ Bucak Acil Yardım ve Afet
Yönetimi Bölüm Başkanı

Konu ve uygulama acisindan guzel ve basarili bir kongreydi. İyi bir ekip calismasi ile onemli
bir bosluk dolduruldu. Kutluyorum... İkincisine talip olan ekibin bir parcasi olarak gosterilen
seviyeye ulasmak icin isimizin zor oldugunu biliyorum. Tekrar tekrar tesekkurler.

Dr. K. Harald DRAGER
TIEMS President

I enjoyed very much the conference in Gümüshane University and found the event excellent.
Meeting with the international speakers and the professors and students of Gümüshane was a
pleasure and I would like to develop this relationship.
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*ISBN NO: 978-605-4838-17-2 ile 1. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi
Kongre Kitabı (IDMC2018) / PDF/ Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web
tabanlı) yayınlanacaktır.
**Kongre

kitapçığında

yayınlanması

istenilen

bildirilerin

son

gönderim tarihi 09.11.2018
*** Kongre sonuç raporu yayınlanma tarihi 09.11.2018

Uluslararası 2.Afet Yönetimi Kongresi (IDMC2019)’nin 2019 yılında
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık bilimleri Fakültesi ve
Bucak Sağlık Yüksek okulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümleri
tarafından yapılması uygun görülmüştür.

Kongre görselleri ve belgelerine ulaşabileceğiniz web site adresimiz:
http://idmc2018.gumushane.edu.tr
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi
29100 Gümüşhane / Türkiye
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