
Proje döngüsü boyunca geçerli olan dersler 
Ders 1: Yerel ve ulusal aktörlerle kapsamlı ve hızlı bir şekilde etkileşim kurun – en çok etkilenen
topluluklar ve yetkili makamlar bile bir depremden sonra belli bir düzeyde yeterliliğe sahiptir 
Ders 2: Bir deprem sonrasında iş sürekliliğini sağlamak için özel sektör kuruluşlarının
çalışmalarını tanıyın ve aksamamasını sağlayın 
Ders 3: Altyapı ve erişim zorluklarının, özellikle izole topluluklarda iletişimin önüne geçmesine
izin vermeyin 
Ders 4: Cinsiyet, güvenlik ve çevre gibi kesişen konuların müdahalenin tüm aşamalarına dâhil
edildiğinden emin olun 

Değerlendirme ve analiz ile ilgili dersler 
Ders 5: Depremlerin farklı toplulukları farklı şekillerde etkilediğini kabul eden ve tanımlayan
kapsamlı değerlendirmeler yapın. 
Ders 6: Kentsel alanlarda ihtiyaç değerlendirmelerini gerçekleştirmenin belirli zorluklarını kabul
ederek, bu analizlerde yerleşik iyi uygulamaları takip edin. 
Ders 7: Değerlendirmeleri, ev sahibi topluluklar ve ülkesinde yerinden edilmiş kişiler arasındaki
gerilimi tırmandırmaktan kaçınacak şekilde yürütün 

Stratejik planlama ile ilgili dersler 
Ders 8: Enkazı yığmak için boş alanların yerini tespit edin ve uygunsa, temizlemek için kısa süreli
koşullu yardım kullanın 
Ders 9: Dokümantasyon eksikliği ve karmaşık arazi kullanım hakkı ile ilgili sorunları öngörüp ona
göre davranın 

Kaynak mobilizasyonu (seferberliği) ile ilgili ders 
Ders 10: Yeterli ve uygun takviye kapasitelerini (surge capacities) seferber edin 

Uygulama ile ilgili dersler  
Ders 11: Deprem sonrası koşullarda hızla gelişen sağlık ihtiyaçlarını hesaba katın. Salgınların
olabileceğinin farkında olun 
Ders 12: Mevcut yapıların onarımına öncelik verin, mülk sahibi tarafından yönlendirilen yeniden
yapılandırmayı destekleyin, mimari mirası koruyun ve yeniden iskân ve yerleştirmeyi yalnızca
son çare olarak kullanın 
Ders 13: Daha uzun vadeli yeniden yapılanmayı aksatabilecek geçici sığınaklar kurarken dikkatli
olun 
Ders 14: Hem uzun süreli hem de acil eğitim ihtiyaçlarını ele alın 

İzleme, Değerlendirme, Hesap Verebilirlik ve Öğrenme (MEAL) ile ilgili dersler 
Ders 15: MEAL'in değerini anlayın ve engelleri aşın 

Koordinasyon ile ilgili ders  
Ders 16: Müdahale üzerinde olumsuz etkilerden kaçınmak için koordinasyona zaman ve çaba
harcayın 

Depreme müdahaleyi bilgilendirmek için 16 ders. 
Dersler ve derslerin mevcut müdahaleye nasıl uygulanabileceği hakkında daha fazla bilgi
edinmek için makalenin ortak yazarı Helene Juillard ile yapılan bir röportajı da okuyabilirsiniz.  
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