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 Her türlü tehlike/tehdit karşısında, etkilenme 
olasılığına sahip yerleşmelerin, toplumların ve 
tüm sistemlerin, kendilerini koruma, sistemin 
işleyişini güvenceye alma, kısa sürede 
yeniden yapılanma ve değişime uyum 
sağlama için gerekli kaynaklara sahip olması 
ve bu kaynakları etkin kullanım becerisi.  
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 Sahip olunması gereken temel bileşenler 

 Temel bileşenlerin işletim şekli 

 Kentsel direncin sürdürülebilir olması 

Kaynaklar: Büyük şehirler kaynaklara erişimde, küçük yerleşmelere göre 
daha avantajlıdır.  
Alternatifler, B planı: Ulaşım, altyapı ve kritik tesislerin alternatifli olarak 
tasarlanması sayesinde kriz anlarında kullanılamaz hale gelen sistem 
parçaları, alternatifleriyle tolere edilebilir.  
Sosyal ve kurumsal ağlar: Bireyler arası, topluluklar arası ve toplum 
yönetimle olan ilişkilerine ilave olarak kurumlar arası ağların 
oluşturulması gerekmektedir.  
Deneyim: Yaşanmış afetlerden doğru ve uygulanabilir derslerin 
çıkarılması.  
Bilgi: Üretilen bilginin kullanılması ve yaygınlaştırılması 
Çeşitlilik: Özellikle ekonomik faaliyetlerin tek bir noktada 
odaklanmaması, farklı üretim ve servislerin geliştirilmesi  
Sağlamlık: Kentlerin ve yapıların ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun 
olarak inşa edilmesi 
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Yaratıcılık: Bilimsel ve yönetsel yaratıcı fikirlerin ve projelerin 
desteklenmesi 
Yenilikçilik: Yaratıcı fikir ve projelerin üretilebilir ve kullanılabilir olması  
Esneklik: Karar verme mekanizmalarının katı bir hiyerarşi içinde 
olmaması 
İşbirliği: Paydaşların işbirliği yapabileceği ortamların sağlanması 
Güven: Paydaşlar ve kurumlar arası güvenin sağlamlaştırılması 
Geri besleme: Üretilen sistemdeki güncellemelerin sistemin bütününe 
entegre edilmesi 
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Organizasyon: Bireyler değişse de işlemeye devam edecek bir sistemin 
kurulması 
Sürekli eğitim: Farklı kademelerde eğitimler ve toplumsal farkındalığı 
destekleyecek toplantıların yapılması  
Bireysel kapasite artırımı: Bireylerin afetlerden korunmaya yönelik bilgi 
ve becerilerinin artırılması 
Anında müdahale: Öngörülen tehlikelerin, meydana gelmeden önce ya 
da hemen sonrasında anında müdahale yapılabilmesi için sistemin 
geliştirilmesi ve güncellenmesi 



SORU 1: Doğal ya da teknolojik afetin, etkilenen 
yerleşmede yarattığı hasar düzeyi nedir? 

SORU 2: Afet sonrasında kritik altyapı ve tesislerin servis 
verebilme düzeyi nedir? 

SORU 3: Afet sonrasında iyileştirme çalışmaları ne kadar 
sürüyor? 

SORU 4: İyileştirme çalışmaları için gereken finansmanın 
karşılanma şekli nedir? (özel vergilendirme, dış borç) 

SORU 5:Afet sonrası yeniden yapılanma ve zarar azaltma 
faaliyetlerinin etkinliği ne düzeydedir? 



kundak@itu.edu.tr 


