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ÖNSÖZ
Yeni kurulmuş olan bölümlerin avantajlı ve dezavantajlı yönleri muhakkak olmaktadır. Lakin
üzerinde durulmadığı takdirde dezavantajlı yönleri daha geniş alana yayılmaktadır. 2004 yılında
kurulan Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümünün mezunlarının sayısı artıkça birçok problemle
karşı karşıya kalmaktadır.
Problemlerin tek tek tespit edilip çözüm önerileri hazırlanması gerekmektedir. Bu bu sorun ve
çözüm önerileri ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle paylaşılan sorunların çözülmesine olumlu katkı
sağlamayı amaçlamaktır. Acil Durum ve Afet Yönetimi Derneği Acil Yardım ve Afet Yönetimi
lisans mezunları tarafından kurulan ilk ve tek dernektir. Dernek olarak mesleğimizle ilgili olarak
bütün görüşlere açık, yapıcı olan bütün eleştirileri ve somut önerilerinde her zaman destekçisi ve
takipçisi olmaya çalışmaktayız.
Bu bağlamda Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunlarının hak ettiği yerde olmasına ilişkin ve var
olan problemlerin çözümüne yönelik olarak ‘Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans
mezunlarının sorunları ve çözüm önerileri’ konulu çalıştayın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu ihtiyaç doğrultusunda ilk kez gerçekleştirilen bu çalıştay sonucunda oluşturulacak sonuç
raporunun bu alandaki sorunlara ışık tutması açısından oldukça önemlidir. Bu raporun başta acil
yardım ve afet yönetimi bölüm başkanlıklarına, Acil Sağlık Hizmetleri Gene Müdürlüğü, Afet ve
Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) iletilecektir.
Bu çalıştaya mezunlarımız arasında akademisyen, öğretmen, 112 Acil Sağlık Personeli,
enformasyon memuru diğer katılımcılar yer almaktadır. Tüm katılımcılara fikir ve düşüncelerini
paylaştıkları için teşekkür ederiz.
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GİRİŞ
Çalıştay kapsamında eğitim-öğretim, unvan, yetki ve kadro sorunu başlıkları ile iki ana
temada tartışılmıştır. Toplantı 22 üyenin katılımı ile Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir. Derneğin
en önemli amaçlarından bir tanesi mezun ve öğrencileri bir araya getirerek mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim, çalıştay, konferans, kongre gibi bilimsel etkinlikler
gerçekleştirmektir. Bu toplantı ADAYDER üyelerinin mesleklerine yönelik olarak
gerçekleştirdikleri ilk çalıştay olması açısından oldukça önemlidir.

 EĞİTİM-ÖĞRETİM
Sorun: Başbakanlık AFAD, WHO, BM, KIZILAY, Sağlık Bakanlığı, gibi kuruluşların üst düzey
pozisyonlarında istihdamı için iyi derecede İngilizce bilinmesi gerekmektedir. Daha önce bölüm
mezunlarına yönelik olarak açılan 5 adet Afet ve Acil Durum Yönetim Uzman Yardımcısı
kadrosuna başvuru yapan olmamıştır. Bu nedenle bu tip üst düzey kadrolara başvuru noktasında
İngilizce yeterliliği (YDS, TOEFL vb.) oldukça önemlidir.
Çözüm Önerisi: Acil yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarında hazırlık sınıfı
uygulamasının getirilmesi İngilizce yeterlilik temelinin oluşturulması açısından önemli bir yere
sahiptir. Mümkünse eğitim öğretim dilinin %30 ingilizce olması öğrencilerin eğitim-öğretim
sürecince ve mezun olduktan sonraki meslek hayatlarında Dünya’da acil durumlara ve afetlere
ilişkin gelişmeleri yakinen takip etmelerini sağlayacaktır.
Sorun: Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunları yeterli bilgi, tecrübe ve deneyimle mezun
olamamaktadır. Bu konuda en önemli engel öğrenci kontenjanlarının akademik ve fiziki
kapasitenin çok üstünde olması ve üniversitelerin bulunduğu ilin staj olanaklarının kısıtlı olması
önemli bir sorundur.
Çözüm Önerisi: Program kontenjanlarının eğitim-öğretim ve staj olanakları dikkate alınarak
belirlenmesi gerekmektedir. Yeni açılacak olan programların küçük şehirlerden ziyade staj
olanakları açısından zengin olan büyük şehirlerdeki köklü üniversiteler bünyesinde açılması
gerekmektedir. Bölüm akademik kadroların oluşturulmasında öncelikli olarak acil yardım ve afet
yönetimi mezunu olup bu alanında Yüksek lisans, doktora yapmış kişilerin tercih edilmesi
gerekmektedir.

 UNVAN-YETKİ-KADRO
Sorun: Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunlarının bir unvanı bulunmamaktadır. Bu
konuda ADAYDER olarak çeşitli çalışmalar yürütülse de bu konu mezun ve öğrenciler tarafınca
yeterince dikkate alınmamaktadır.
Çözüm Önerisi: mezun ve öğrencilerin bu konu hakkında daha iyi bir şekilde bilgilendirilmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda bölümün bulunduğu üniversitelerde gerek bölüm akademik
personel ile gerekse öğrencilerle toplantılar gerçekleştirilerek bu konuda yapılan ve yapılacak
olan çalışmalar hakkında dernek olarak faaliyetler düzenlenmelidir. YÖK ve ilgili kurumlarla
(unvan tanımı) başlatılan yazışma ve görüşmelere devam edilmelidir. Bu yazışmalara
gerektiğinde toplumsal altyapı oluşturulması açısından öğrenci ve mezunlara internet üzerinde
bilgilendirme mesajları atılmalıdır.
Sorun: Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunlarının kendine ait bir kadrosu yoktur.
Çözüm Önerisi: Sadece Acil yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunlarının kendilerine
belirlenecek unvanla atanabileceği kadroların bulunması gerekmektedir. Bu konuda başta
yükseköğretim kurumu olmak üzere pek çok kuruma görevler düşmektedir. YÖK’e unvanımızın
ne olacağı konusunda yeniden gerekirse bireysel olarak ta dilekçelerin gönderilmesi
gerekmektedir. Bölüm mezunlarının hızlı bir şekilde atanabileceği kurum olarak Sağlık Bakanlığı
ve taşra teşkilatları görülmektedir. Bu konuda çalışmalara devam edilmeli ve bölümü tanıtıcı
faaliyetler artırılmalıdır.
Unvan ve kadro sorunu ile ilgili olarak dernek vasıtası ile yapılan ve yapılacak görüşmelere
ilaveten bireysel olarak BİMER, SABİM gibi benzer bilgi edinme merkezleri aracılığı
mezunların seslerinin daha güçlü bir şekilde duyurulması gerekmektedir. Bu konuda öğrenci ve
mezunlarımıza da görevler düşmektedir.

Sonuç olarak yapılan çalıştay sayesinde gerek eğitim ve öğretim gerekse mezuniyet sonrası
istihdama yönelik olarak çeşitli sorunlar ele alınmıştır. Çalışmaların sonuçları ilgili bölüm
başkanları, ve kurum temsilcileri ile paylaşılacaktır. İleride yapılacak yeni toplantılar sayesinde
bu konular daha derinlemesine tartışılma fırsatı bulunacaktır.

NOT:
*Bir yıl içerisinde acil yardım ve afet yönetimi lisans programlarının eğitim-öğretim yapısına
ilişkin bir günlük çalıştay yapılması gerektiği ve bu çalıştayda Mezunlar arasından akademik
çalışmalar yapan 10 kişi ve Mezunların görev aldığı bölümlerden bir öğretim elmanın
katılmasına,
*unvan, yetki ve kadro sorununa yönelik olarak bir yıl içerisinde mezunlar arasından en az bir
yıllık iş tecrübesine sahip kişilerden oluşan 20 kişilik çalışma ekibiyle yetki tanımlarını içeren
taslak bir metin hazırlanmasının gerekliği sonucuna ulaşılmıştır.

