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Burada doğal afetlerle ilgili terimlerin ve açıklamalarının yer aldığı listeyi bulacaksınız.  Bu terimlerden bazılarını, proje 

materyalleriniz arasında bulabilirsiniz.  Bazılarını da araştırmalarınızı devam ettirirken, takımınızın ve bulacağınız 

çözümün sizi zorlaması sonucu görebilirsiniz.  Her zaman, koçunuza veya konu ile ilgili herhangi bir büyüğünüze, 

takıldığınız kelimelerle ilgili soru sorabileceğinizi hatırlayın.  

Terim Açıklaması 

acil durum 
yöneticisi 

İnsanları, malları ve kuruluşları doğal afetlerin sonuçlarından koruyacak sistemler ile uğraşan 
kişi. 

bina denetçisi Genellikle devlet için çalışan, kalıcı yapıların inşaat veya onarım için plan,  standart ve 
yönetmeliklere uygun olduğunu doğrulayan kişidir.  Yeni veya yenilenmiş (renove edilmiş) 
yapıların, tasarlandıkları şekle uygunluğunu denetler.   Bina denetçileri köprü, baraj, tünel, 
rıhtım, dalgakıran gibi yapılardaki zaraları tespit etmek ve en az onarım ile binanın eski 
güvenliğine kavuşmasını değerlendirirler.  

çığ Dağdan aşağı hızla kayan kar, buz ve kayalardan oluşan yoğun kütle.  

deprem Yeryüzündeki katmanların kayması sonucu oluşan ve çok kuvvetli sallanma veya titreşim 
şeklinde hissedilen yeryüzü hareketi.  

doğa olayı Rüzgar, yağmur, kar, dolu, yıldırım, yerçekimi, sismik veya volkanik faaliyet olarak doğadan 
kaynaklanan bir olay.  Tüm doğal olaylar doğal afete neden olmaz. Örneğin, kasırga, denizde 
kalır ve mal veya insanlara zarar vermezse sadece bir doğal olaydır ve doğal afet olarak 
adlandırılmaz.  

doğal afet İnsanlara ve mala zarar verecek derecede güçlü doğa olayı.  

doğanın güçleri Rüzgar, yağmur, kar, dolu, şimşek, yerçekimi, sismik veya volkanik aktivitelerin her birine 
verilen isim.  

fırtına Yağmur, kar, sulu kar veya dolu ile birlikte esen güçlü bir rüzgar. Fırtınalar genellikle gök 
gürültüsü ve şimşek de içerir. 

güvende Tehlike ve zarardan uzak. 

hortum Alçak basınç merkezi etrafında dönen rüzgarların oluşturduğu kuvvetli fırtına.  

ilk yardım uzmanı Afet sırasında veya sonrasında, acil, sağlık, yangın, tehlikeli madde, patlayıcı madde, 
güvenlik, kurtarma gibi servisleri sunan özel eğitim almış kişi. 

jeofizikçi Meteoroloji, hidroloji, oşinografi, sismoloji, volkanoloji, manyetizma, radyoaktivite ve 
jeodezi alanlarında da dahil olmak üzere dünyanın fiziksel  yapısı ile ilgilenen uzman. 

jeolog Dünya tarihi ve yaşamı, -özellikle de kayalarda kayıtlı olan- ile ilgilenen uzman bilim insanı. 



kartograf Politika, kültür, eğitim ve farklı durumlarda yararlanılmak üzere haritaların hazırlanabilmesi 
için coğrafi veya gerekli diğer bilgileri değerlendiren, ölçen ve yorumlayan kişi.  Kartograflar 
genel harita yaparlar.  Fotogrametristler ise havadan çekilen görselleri kullanan 
haritacılardır. 

kasırga Genellikle yağmur ile karışık, saatte 73 veya daha fazla kilometre hızla dairesel hareketle 
esen rüzgarın oluşturduğu çok güçlü fırtına. Kasırgalar genellikle Karayip Denizi'nde başlar ve 
kuzeye doğru hareket eder. 

kurtarma görevlisi Özellikle bir felaket ya da kaza sonrası, insanları tehlikeden, saldırıdan, ya da herhangi bir 
zarardan kurtarmak için eğitilmiş kişi.  Örnek olarak, polis, itfaiye, ilk yardım uzmanı, sağlık 
ve arama kurtarma personeli bulunabilir. 

meteorolog Hava durumu, iklim ve dünya atmosferi bilimi üzerinde çalışan kişi. 

mimar Binalar, köprüler ve benzeri büyük yapılar tasarlayan ve inşaat aşamasında inşaatçılarla 
çalışıp, bu yapıların tasarıma ve hesaplamalara uygunluğunu denetleyen kişi. 

mühendis İnsanların kullanabileceği yeni şeyler yaratmak için bilimi kullanan kişidir. Mühendisler; 
köprüler, yollar, bilgisayarlar, teleskoplar, traktörler, uçaklar, tıbbi makineler ve araçlar, test 
aletleri ve daha birçok başka şeyler tasarlar ve üretirler. 

orman yangını Genellikle yerleşim olmayan alanlarda başlayıp, daha sonra insanların ve yerleşimin olduğu 
alana sıçrayan, bölgedeki yaşamı tehdit eden, kontrolsüz yangınlar.  

sel Genellikle kuru olan yerlerin üzerini kaplayan yoğun su taşması.  

sismolog Sismograf olarak da bilinir.  Deprem hareketlerini ve şoklarını kaydetme konusunda 
uzmanlaşmış jeofizikçi.  

şehir planlamacısı Arazi kullanımının kontrolü ve çevre tasarımı için çalışan kişi.  Yerleşim alanlarının ve 
toplulukların düzenli gelişimini sağlamak için doğal etkinliklerin zararlarının ve ulaşım 
ağlarının konumlandırılma risklerini de hesaplar. 

tipi Çok güçlü ve ağır rüzgar eşliğindeki kar fırtınası. 

toprak kayması Dağlık veya tepelik yerlerde oluşan toprak ve kayalardan oluşan yoğun kütlenin yamaçtan 
aşağıya doğru kayması. 

tsunami Deprem dalgası olarak da bilinir.  Denizaltındaki toprak hareketlerinden veya volkanik 
patlamalardan oluşan büyük deniz dalgası.  Tsunamilerin yüzde 99'u deprem sonucu oluşur. 

volkan jeologu Volkanların oluşumunu, güncel ve tarihsel patlamalarını inceleyen kişi.  

volkanik patlama Yeraltındaki erimiş kayaların, parçacıkların ve gazların yer kabuğundaki açıklıklardan 
püskürmesi. 

 

 

 


