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 Velilere, koçlara ve takım danışmanlarına not: 

Bu kaynaklarda tanımlanan senaryoların bazıları küçük yaştaki takımlar için uygun olmayabilir. 

Kaynakları takımlarınıza sunmadan önce içeriklerini mutlaka gözden geçirin. 

 

Bu belge, ‘doğanın gücü’ konusunda proje bölümü için araştırmana başlamana yardımcı olacak bazı kaynakları sunar. 

Ancak, kendini sakın bu dokümandaki kaynaklarla sınırlama.  Çevrendeki kütüphanelerin, hastanelerin, okulların, yerel 

yönetim birimlerinin, tarih kurumlarının, yardım örgütlerinin, sağlık ve sosyal kurum çalışanlarının, doktorların, bilim 

insanlarının ve mühendislerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının mükemmel kaynaklar olabileceğini/bulabileceğini sakın 

aklından çıkarma.  Genelde her ülkenin doğal felaketlerden sorumlu birimleri vardır.  Mesela, ülke genelinde işlevi olan, 

başbakanlığa bağlı AFAD veya yerel olarak işlevleri olan valilik - belediyelere bağlı kurumlar ve Kızılay, ülkemizde 

gerçekleşen doğal felaketler ve onlardan korunmak için hazırlık yolları ile ilgili bilgi verebilirler. 

İnternet kaynakları (İngilizce) 
Bu kaynakların bir kısmı yetişkinler için hazırlanmış siteler olduğundan, takım koçundan veya danışmanından 

anlamadığın kısımlar için destek istemekten çekinme.  

Doğal afetler, dünya, çocuklar 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Naturaldisasters.html 

Avrupa Uzay Ajansı’nın kurduğu kolay anlatımlı internet sitesi, çocuklara teknolojinin deprem, sel, orman yangını ve 

volkanik patlamalarda nasıl kullanılabileceği hakkında bilgilendirip, konuyla ilgili çalışmalar ve minik deneyler sunuyor.  

Hava durumu bilgini çocuklar 

http://www.weatherwizkids.com/ 

Çocuklar için, doğal afetlerle ilgili (meteorolojiyle alakalı olmayanlar da dahil) basit bilgiler sunuyor. 

National Geographic - Doğal Afetler 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/ 

Doğal afetlerle ilgili fotoğraf, makale, oyun ve videolar sunuyor.  

U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)  

http://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/ 

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi - Ulusal Ağır Fırtına Laboratuvarı, fırtına, sel gibi doğa güçleri hakkındaki önemli 

bazı soruların cevaplarını sunuyor.  

Doğal afetlere hazırlık 

“Afetleri Durdurun!” Oyunu 

http://www.stopdisastersgame.org/en/home.html 

Uluslararası Afet Zararları İndirgeme Stratejileri tarafından hazırlanmış doğal afetleri taklit (simüle) eden ve beş değişik 

doğal gücün zararlarını en aza indirgenebilmesinin ipuçlarını içeren oyun.  
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Federal Afet Yönetimi Ajansı (FEMA): “karton Stanley” ve “karton Stella” blogları 

http://www.fema.gov/blog/Stanley%20and%20Stella 

Çocuklar için hazırlanmış, afet yönetim ajansı, gönüllüler, afet yönetim birimleri doğal afetlere nasıl hazırlanılır konulu 

bilgi içeren internet sayfası. 

 

Hazır çocuklar 

http://www.ready.gov/kids/ 

Federal Afet Yönetimi Ajansı tarafından hazırlanmış, doğal afetler ile ilgili planlama yapmayı öğreten, bilgi, oyun ve 

egzersizler içeren bir sayfa.  

 

Kızıl Haç Örgütü 

http://www.redcross.org/prepare/disaster 

Çeşitli doğal afetlerle ilgili bilgilerin yanı sıra nasıl hazırlanılması, afet esnasında neler yapılması, afet sonrası yeniden 

yapılanmak için yapılması gerekenleri, uyarıların anlamlarını içeren ve gerekli çeki listelerine linkler sunan bir web sitesi.   

Meteoroloji kanalı: Güvenlik ve Hazırlıklı olmak 

http://www.weather.com/life/safety/ 

Aileler için hazırlanmış, doğal afetlere hazırlanma ve onlardan korunma ile ilgili bilgiler. 

Orman yangınları ünitesi 

http://education.mit.edu/starlogo-tng/learn/forest-fire-unit 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından hazırlanmış, orman yangınları ile ilgili bilgilendiren oyun ve 

içerikler. 

İnternet kaynakları (Türkçe) 
Kamu kurumları 
Kızılay 

www.toplumlideri.org.tr  
egitim@kizilay.org.tr 
 
Başbakanlık - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı  
https://www.afad.gov.tr/TR/Index.aspx 
http://www.deprem.gov.tr/sarbis/Shared/Default.aspx 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
http://www.dmi.gov.tr/index.aspx#sfU 
 
İçişleri Bakanlığı - Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 
http://www.icisleriafad.gov.tr/ 
 
Sağlık Bakanlığı - Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri 
http://www.umke.org  
 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 
http://www.sgk.tsk.tr/ 
 
İstanbul Valiliği - AFAD 
http://www.istanbulafad.gov.tr/ 
http://www.guvenliyasam.org  
 
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi - Afet Koordinasyon Merkezi 
http://www.ibb.gov.tr/sites/akom/Documents/index.html 
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu 
http://www.dask.gov.tr/ 
 
 
Dernek, vakıf, cemiyet, platformlar 
Türk Kızılayı’nın afet yönetimi sitesi 
http://www.kizilay.org.tr/kurumsal/index.php 
 
911 Arama Kurtarma 
http://www.911sar.org/default.asp 
 
Acil Afet Derneği  
www.acilafet.org 
 
Acil Tıp Uzmanları Derneği  
http://www.atuder.org.tr/ 
 
AKUT 
http://www.akut.org.tr/ 
 
DOHAD 
http://www.sismikaktivite.org/index.php 
 
GEA-SAR 
www.gea.org.tr  
http://www.acildurumyonetimi.org/ 
 
Kimse Yok mu? - ASYA 
http://www.kimseyokmuasya.org/ 
 
Mahalle Afet Gönüllüleri 
http://www.mag.org.tr/tur/mag.asp 
 
Mahalle Afet Yönetimi Arama Kurtarma Derneği 
http://lidam.org/ 
 
Türkiye Deprem Vakfı 
http://www.turkiyedepremvakfi.org.tr/default.aspx 
 
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti 
http://www.trac.org.tr/ 
www.trackadikoy.org.tr 
 
Ulusal Acil Durum Arama ve Kurtarma Derneği 
http://nesar.org.tr/ 
 
Yeryüzü Mühendisleri 
http://www.yym.org.tr/ 

 

Üniversiteler 
İTÜ - Afet Yönetim Merkezi 
http://www.aym.itu.edu.tr/ 
 
Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli Rasathanesi 
http://www.koeri.boun.edu.tr/ 
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Diğer kaynaklar 
Wikipedia - Afet ve Doğal Afet içerikleri 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afet 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_afet 

Kariyerler (İngilizce) 

Afet Bilimi üzerine Kariyerler 

http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/ 

articles/2005_08_12/noDOI.4582097086945489205 

Çekici meslekleri ve kariyer planları olan bilim insanları ile tanışın: deprem izleme sistemleri üzerine çalışan bir uzman, 

afet sonrası zararları azaltmanın yollarını arayan epidemiyoloji uzmanı (salgın hastalıkları inceleyen kişi) veya inşaatların 

dayanıklılığının artması için çalışan mühendis. 

FirstResponder.gov 

http://www.firstresponder.gov/ 

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’ndan acil tıp hizmeti verenler, itfaiye, tehlikeli madde, güvenlik güçleri, arama ve kurtarma 

meslekleri hakkında bilgilendiren; hazırlık ve eğitim, raporlama ve endüstri bültenleri, güncel standartlar ve teknolojiler 

ve acil durum yönetimini anlatan bir web sitesi. 

Edinbugh Üniversitesi: Sahil güvenlik ve dağda kurtarma  

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/careers/explore/occupations/defence/coastguard-mountain 

Birleşik Krallık’ta sahil güvenlik ve dağda kurtarma hizmetleriyle ilgili bilgiler ve linkler sunan bir site.  

Basılı Kaynaklar (İngilizce) 

Doğal Afet Tanıkları Serisi 

National Geographic Kurumu 

Depremler (Eartquakes) - Judy and Dennis Fradin (2008) 

Kasırgalar (Hurricanes) - Judy and Dennis Fradin (2007) 

Tsunamiler (Tsunamis) - Judy and Dennis Fradin (2008) 

Volkanlar (Volcanoes) - Judy and Dennis Fradin (2007) 

 

İçinde Serisi (Inside Series) 

Sterling Publishing Co., Inc. 

Kasırgaların İçinde (Inside Hurricanes) - Mary Kay Carson (2010) 

Hortumların İçinde (Inside Tornadoes) -  Mary Kay Carson (2010) 

Depremlerin İçinde (Inside Earthquakes) - Melissa Stewart (2011) 

Volkanların İçinde (Inside Volcanoes) -  Melissa Stewart (2011) 

Şimşeklerin İçinde (Inside Lightning) - Melissa Stewart (2011) 

Doğal Afetler Aksiyonda Serisi 

Rosen Central (2008) 

Depremler Aksiyonda (Earthquakes in Action) - Ewan McLeish 

Seller Aksiyonda (Floods in Action) - Chris Oxlade 

Heyelan ve Çığlar Aksiyonda (Landslides and Avalanches in Action) - Louise and Richard Spilsbury 

Tsunamiler Aksiyonda (Tsunamis in Action) - Louise and Richard Spilsbury 

Volkanlar Aksiyonda (Volcanoes in Action) - Anita Ganeri 
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Orman Yangınları (Wildfire) - Taylor Morrison, Houghton Mifflin Books for Children (2006) 

Göz Açtırmayan Tipiler (Blinding Blizzards) - Michael Portman, Gareth Stevens Publishing (2012) 

Felaket!: Depremler, Seller, Salgınlar ve Diğer Felaketler (Disaster!: A History of Earthquakes, Floods, Plagues, and Other 

Catastrophes) - John Withington, DK Children (2010) 

İlk Yardım Kariyerleri (Careers As A First Responder *Essential Careers+) - Gina Hagler Rosen Publishing Group (2012) 

Afet Planlaması (Disaster Planning [At Issue Series]) - Janel D. Morris, Greenhaven (2008) 

Düşünülemez: Felaket geldiğinde kimler kurtulur ve neden? (The Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes and 

Why) - Amanda Ripley, Crown Publishers (2008)  

Not:  Bu kitapta bulunan bazı senaryolar, bazı anlatımlar yaşça küçük takımlar için uygun olmayabilir. 

Çığda Sağ Kalmak (Staying Alive in Avalanche Terrain) - Bruce Tremper, Mountaineers Books (2008) 
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