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ÖNSÖZ
Ülkemiz afete maruz kalma ve afet tehlikelerini sıklıkla yaşama açısından oldukça riskli bir
konumdadır. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle dünyada önde gelen deprem bölgelerinden birisinde
yer almakta, her on yılda yaşamış olduğu birkaç küçüklü ve büyüklü depremle ciddi mal ve insan
kaybı yaşamaktadır. Bunun yanında afetlerin sadece doğal yollarla meydana gelmediği, beşeri
unsurlara bağlı olarak yaşanan terör saldırıları, maden kazaları, hatta trafik kazaları birer afet olarak
düşünüldüğünde, afetlerin ülkemizdeki etkisi korkunç boyutlara ulaşmaktadır.
Kitabımızın da konusunu oluşturan afet ekonomisi; afetlerin ekonomik etkilerini, yaşanan
afetler nedeniyle ekonomide yaşanan değişimleri ve afetlerin atlatılabilmesi için alınması gereken
ekonomik tedbirleri inceleyen bir alt disiplin ve uzmanlık alanı olarak ortaya çıkmıştır. Afet
sigortacılığı ise; afet öncesi temel bir finansman yöntemi olan sigorta konusuna odaklanan uzmanlık
alanı olarak dikkat çekmektedir. Böylece afet ekonomisi ve sigortacılığı başlığı altında; herhangi bir
afet durumunda bozulan/kayba uğrayan sistemlerin mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek
için mevcut kaynakların en uygun şekilde nasıl kullanılabileceğinin, yaşanan herhangi bir afet
nedeniyle hangi ekonomik tedbirlerin alınacağının veya hangi harcamaların kısıtlanacağının, afetler
nedeniyle ekonomide ne tür değişimlerin yaşanacağının ve afet öncesi temel finansman yöntemi olan
afet sigortacılığının nasıl ve ne şekilde yapılabileceğinin araştırıldığı söylenebilir. Böyle bir disipline
gerek duyulmasının nedeni; dünyayı küresel düzeyde tehdit eden ve temelde insan etkinliklerinin bir
sonucu olarak ortaya çıkan doğal afetlerin her geçen gün daha fazla günlük yaşama ve ekonomiye
ilişkin beklentileri olumsuz yönde etkilemesi ve ülkelerin ekonomisine yönelik olumsuz etkilere
neden olmasıdır. İçinde yaşanılan ve yarın ne olacak sorusuna cevap verilmekte zorlanılan bir zaman
diliminde küresel ölçekli afetler, ülkelerin ekonomilerini tahrip etmekte; bireylerin ise gerek özel,
gerekse kamusal yaşam alanlarını daraltmaktadır. Böyle bir durumda afet ekonomisi ve sigortacılığı
kapsamında; afetlerin ekonomik etkilerinin neler olduğunda, herhangi bir afet durumunda bozulan
uğrayan sistemleri mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en
uygun şekilde nasıl kullanılabileceğine ve afet sigortacılığının en uygun şekilde nasıl yapılabileceğine
yönelik inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil Durum ve Afet Yönetimi
Önlisans Programı’nda yer alan Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı dersi için hazırlanan bu kitabın
amacı; afet ekonomisi ve afet sigortacılığı kavramlarını tanımlayarak, hem teorik olarak hem de
ülkemizde ve dünyada yaşanan bazı büyük afetlerden yola çıkarak afetlerin ekonomik etkileri
üzerinde durmak; afetlerden önce ve sonra izlenen finansman yöntemlerini ve bu yöntemlerden en
önemlilerinden biri olan afet sigortasını, Türkiye ve dünya uygulamalarıyla birlikte incelemektir.
Ondört bölümden oluşan kitabımızda öncelikle ekonomi bilimine genel olarak bakılacak, sonrasında
ise afetin tanımı yapılarak afet türleri belirtilecek ve afet ekonomisinin genel kavramsal çerçevesi,
afetlerin doğrudan, dolaylı ve ikincil ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Ayrıca afetlerin finansal
yapı ve kamu maliyesine yönelik etkileri ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Kitabın kalan
bölümlerinde ise sırasıyla; merkezi ve yerel bütçelerde afetler, afetlerden önce ve sonra izlenen
finansman yöntemleri ve Türkiye’de ve dünyada bazı afetlerin ekonomik etkileri konuları üzerinde
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durulacaktır. Kitabın son üç bölümünde ise afet sigortasının tanımı yapılarak türleri belirtilecek;
ayrıca Türkiye’de ve dünyada afet sigortası uygulamaları incelenecektir.
Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı kitabının İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi öğrencilerimiz ve diğer okuyucular için yararlı olmasını dilerim.
Dr. Öğr. Üyesi Rıza DEMİR
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KISALTMALAR
AB

: Avrupa Birliği

ABD : Amerika Birleşik Devletleri
ECLAC: Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu
GAP : Güneydoğu Anadolu Projesi
GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla
GSYİH: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
IMF

: International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)

İGSAŞ: İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.
İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
KDV: Katma Değer Vergisi
NATO : North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
ÖTV: Özel Tüketim Vergisi
PETKİM: Petrokimya Holding A.Ş.
T.C.

: Türkiye Cumhuriyeti

TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş.
TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
TELEKOM: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
TUVASAŞ: Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.
TÜPRAŞ: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
TZDK: Türkiye Zirai Donatım Kurumu A.Ş.
vb.

: ve benzeri

vd.

: ve diğerleri
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YAZAR NOTU
Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı kitabının konuyla ilgili olarak kapsamlı bilgileri içerdiği
düşünülmektedir. Kitaptan yeterince faydalanabilmek için, öncelikle bölüm başlarında yer alan
“Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?”, “Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular”, “Bölümde
Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri” ve “Anahtar Kavramlar” başlıklarının dikkatli
şekilde okunması tavsiye edilmektedir. Bölüm metni okunduktan sonra, öğrenilen teorik bilgilerin
pratiğe dönüştürülebilmesi açısından “Uygulama” ve “Uygulama Soruları” kısımlarının dikkatli
bir şekilde okunması önem arz etmektedir. “Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti” başlıklı kısım
incelenerek de öğrenilen bilgilerin kısa bir tekrarı yapılabilir ve ardından bu bölüme ait sorular
çözülerek bölümle ilgili bilgilerin öğrenilme düzeyi tespit edilebilir.
Daha önce de bahsedildiği üzere afet ekonomisi ve sigortacılığı başlığı altında; herhangi bir
afet durumunda bozulan/kayba uğrayan sistemlerin mümkün olan en kısa sürede normale
döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde nasıl kullanılabileceği, yaşanan herhangi bir
afet nedeniyle hangi ekonomik tedbirlerin alınacağı veya hangi harcamaların kısıtlanacağı,
afetlerin ekonomik etkileri ve afetler nedeniyle ekonomide ne tür değişimlerin yaşanacağı ve afet
öncesi temel finansman yöntemi olan afet sigortacılığının nasıl ve ne şekilde yapılabileceği
araştırılmaktadır. Bu bağlamda, yaşanan afetlerin ekonomiye yönelik doğrudan, dolaylı ve ikincil
etkileri; afetlerin finansal yapı ve kamu maliyesine yönelik etkileri ve zorunlu – gönüllü deprem
sigortası uygulamaları önemli konular olarak dikkat çekmektedir. Kitap hazırlanırken de sistematik
olarak böyle bir içerik akışının uygun olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla kitabın da bu bakış
açısıyla okunmasının uygun olacağı söylenebilir. Ayrıca kitabın bazı bölümlerinde yer alan;
ülkemizde ve dünyada meydana gelmiş büyük afetlerin ekonomik etkilerinin ve ülkemizdeki ve
dünyanın farklı ülkelerindeki sigortacılık uygulamalarının incelenmesinin, konunun tam olarak
anlaşılması ve etkili bir öğrenme açısından yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Afet Ekonomisi ve Sigortacılığı kitabının tüm öğrencilerimize ve okuyuculara yararlı
olmasını dilerim.
Rıza Demir
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1.EKONOMİNİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ekonominin Tanımı
1.2. Ekonomiyle İlgili Temel Kavramlar
1.3. Ekonominin Temel Unsurları
1.4. Ekonominin Sınıflandırılması
1.5. Ekonomiyle İlgili Temel Kurumlar

8

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ekonomi nedir? Tanımlayınız.
2. Ekonominin temel kavramları nelerdir? Belirtiniz ve her bir kavramı kısaca açıklayınız.
3. Ekonominin temel unsurları hakkında bilgi veriniz.
4. Ekonomi sınıflandırılarak oluşturulan ekonomik düzenler hakkında bilgi veriniz.
5. Ekonomiyle ilgili temel kurumları belirtiniz. Bu kurumları kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Ekonominin Tanımı ve
Ekonomiyle İlgili Temel
Kavramlar
Ekonominin Temel
Unsurları ve Ekonominin
Sınıflandırılması
Ekonomiyle İlgili Temel
Kurumlar

Kazanım
Ekonomi kavramını
tanımlayabilmek,
ekonomiyle ilgili temel
kavramları açıklayabilmek
Ekonominin temel unsurları
hakkında bilgi verebilmek,
ekonomiyi sınıflandırıp
ekonomik düzenleri
açıklayabilmek
Ekonomiyle ilgili temel
kurumlar hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar








Ekonomi
İhtiyaç
Fayda
Üretim
Tüketim
Ekonomik sistem
Kurum

11

Giriş
Bir insan topluluğunun ya da bir ülkenin, yaşayabilmek için üretme ve bunları bölüşme
biçimlerinin ve bu eylemlerden doğan ilişkilerinin tümüne ekonomi denilmektedir. Bir bilim
dalı olarak ekonomi; kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun ihtiyaçlarının sonsuz
olması nedeniyle çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya çıkmış ve gelişme
göstermiştir. İnsanoğlunun, varolduğundan bu yana, ilkel kavim yaşantısı içinde temel
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak çeşitli malları temin etme mücadelesine giriştiğinden
bu yana ekonomi kavramı ile özdeşleştiği söylenebilir.
Bu bölümde öncelikle ekonomi kavramının tanımı yapılarak ekonomiyle ilgili temel
kavramlar açıklanmaya çalışılacak; sonrasında ekonominin temel unsurları olan üretim,
tüketim, tasarruf ve bölüşüm konuları işlenecektir. Ekonominin sınıflandırılması başlığı altında
kapitalist, sosyalist ve karma ekonomi sistemleri üzerinde durulacaktır. Bölümün son kısmında
ise ekonomiyle ilgili temel kurumlar incelenecektir.
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1.1. Ekonominin Tanımı
İktisat olarak da ifade edilen ekonomi, genel olarak dünyada kıt olan kaynaklarla insan
ihtiyaçlarının karşılanması; nadir kaynakların rakip durumundaki kullanıcılar arasında dağıtım
mekanizması olarak tanımlanabilir. Sınırsız insan ihtiyaçlarının dünyada kıt olan kaynaklarla
en iyi şekilde karşılanması, ekonominin temel görevidir. Bu görev aynı zamanda ekonominin
amacını da ifade etmektedir.
Ekonomi bir bilim dalı olarak, kaynakların sınırlı, buna karşılık insanoğlunun
ihtiyaçlarının sonsuz olması nedeniyle, çeşitli sorulara yanıt arayan bir bilim dalı olarak ortaya
çıkmış ve gelişme göstermiştir. Ekonomi Bilimi, bu yönüyle kısıtlı kaynaklar ile hangi malın,
kimin için ne miktarda üretileceği ve kimler tarafından tüketileceği sorularına ve fiyatın oluşum
mekanizmasını algılamaya çalışan bir bilim dalıdır. Ekonomi Bilimi çeşitli sorulara yönelik
cevapları Mikro ve Makro Ekonomi başlıkları altında aramaktadır. Ekonominin mikro üniteleri
olarak tüketicilerin ve firmaların ekonomik davranışlarını, ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat
kavramlarının tanımlarını gerçekleştiren Mikro Ekonomi, piyasa türlerini, piyasaların işleyiş
mekanizmasını ve farklı piyasa koşullarında firma dengesinin nasıl oluştuğunu da
araştırmaktadır. Makro Ekonomi alanı ise, ülke ekonomisi ve dünya ekonomisini ilgilendiren
konu başlıklarını inceleyen bir ana alt daldır. İstihdam, büyüme, enflasyon, kamu dengesi, dış
ticaret, ödemeler dengesi gibi konu başlıkları Makro Ekonomi’nin ilgi alanına girmektedir.
Her toplumsal olgu gibi ekonomi de toplumdan topluma ve zamanla değişmektedir. Her
ekonomik faaliyetin temelinde ihtiyaçlarla kaynaklar arasında denge kurma amacı vardır. Hangi
malların ne miktarda üretileceği, kimlerin ne ölçüde ekonomik faaliyetlere katılacağı,
toplumdaki iş bölümünün nasıl olacağı, üretilen malların nasıl paylaşılacağı, mal ve hizmetlerin
fiyatının nasıl belirleneceği gibi sorulara verilen cevaplar ekonomik yaşamın temel unsurlarını
oluşturmaktadır.
İnsanoğlu, ilkel kavim yaşantısı içinde temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
çeşitli malları temin etme mücadelesine giriştiğinden bu yana ekonomi kavramı ile
özdeşlemiştir. İlkel kavim yaşantısı içerisinde ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak,
trampa ekonomisi denilen malın malla takas edildiği bir mübadele şekline bağlı olarak,
insanoğlu ihtiyacı olan çeşitli malları temin etmeye çalışmıştır. Bu nedenle insanoğlunun
ekonomi ile bağlantılı olarak tanıştığı ilk kavramlar; ihtiyaç, kıtlık, fayda, değer, fiyat, mal ve
hizmet olmuştur.

1.2. Ekonomiyle İlgili Temel kavramlar
Bu kısımda ekonomiyle ilgili olarak yukarıda da bahsedilen ihtiyaç, kıtlık, fayda, değer
ve fiyat gibi temel kavramlar üzerinde durulacaktır.

1.2.1. İhtiyaç
Yokluğu hissedilen ve giderilmesi için çaba sarfedilen, giderildiği zaman haz,
giderilmediği zaman acı ve üzüntü veren insani duyguya ihtiyaç denilmektedir. İnsanlar
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yaşamlarını devam ettirebilmek için yemek, içmek, barınmak, giyinmek gibi temel ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla belirli bir çaba içerisine girmektedir. Acıkıldığı zaman bir şeyler yemek,
susanıldığı zaman su içmek, üşünüldüğü zaman ısınmak, açıkta kalındığı zaman barınmak,
çalışılmaktan yorulunca dinlenmek, boş kalınınca eğlenmek, korkulduğu zaman korunulmak
istenir. Bunlara daha yüzlercesi eklenebilir. İnsan ihtiyaçlarının bir kısmı zamanında
karşılanmaza “acı” hissi verir ya da “üzüntü” veya “kaygı” duyulmasına yol açar. Bir kısmı ise
kendini aynı şiddette hissettirmez, fakat karşılandığı zaman “sevinç hissi” verir ya da “zevk”
veya “gurur” duyulmasına yol açar. Tatmin edilen her ihtiyacın peşine yenisi eklenerek sınırsız
ihtiyaç zinciri ortaya çıkar. Teknolojik gelişmeler, bilgi, görgü, alışkanlıklar, zaman ve mekân
ihtiyaçları çeşitlendirir. İnsan ihtiyaçlarının temel özelliklerinden bazıları aşağıdaki gibidir;


İhtiyaçlar sınırsız ve süreklidir. İnsanın gidermek zorunda olduğu, gidermeyi arzu
ettiği çok sayıda ihtiyacı vardır. Üstelik bu ihtiyaçlar sürekli artma eğilimindedir.



İhtiyaçların şiddeti tatmin edildikçe azalır. Bu eğilim, özellikle zorunlu dediğimiz
beslenme gibi ihtiyaçlarda daha da belirgindir. Örneğin; susayan bir insanın birinci
bardak suya olan ihtiyacı, ikinci bardak suya olan ihtiyacından daha fazladır.



İhtiyaçları gidermeye yarayan mallar birbirinin yerine geçebilir. İhtiyaçların bir
başka özelliği, bir bölümünün tatmin edilmesi ile diğer bir bölümünün tatmininden
vazgeçilmesidir. Örneğin insanlar sinemaya gitmek yerine, futbol maçına giderek
boş zamanlarını değerlendirebilir. Ayrıca insanlar aynı ihtiyacı belirli bir mal yerine
başka bir mal ile tatmin yoluna da gidebilir. Örneğin zeytinyağı yerine ayçiçeği yağı
kullanılabilir.



İhtiyaçlar sürekli artma eğilimindedir. Bu eğilim toplumların içinde bulunduğu
sosyal, kültürel ve ekonomik oluşuma göre değişir.

Ekonominin bir tanımı da; sınırsız insan ihtiyaçlarının dünyada kıt olan kaynaklarla en
iyi şekilde karşılanması olduğuna göre insan ihtiyaçları ekonominin temelini oluşturmaktadır.
Tüm ekonomik faaliyetlerin söz konusu insan ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekleştirildiği
söylenebilir.

1.2.2. Kıtlık
Kıtlık, dünya üzerinde bulunan kaynakların sınırlı olmasını ifade etmektedir.
Ekonominin amacı da zaten bu sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yeryüzünde
sınırlı sayıda olan malların her zaman her yerde yeterince olması mümkün değildir. Bu yüzden
hemen hemen her toplumda bir kıtlık sorunu yaşanmaktadır. Kaynaklar kıt olduğu, yani yeterli
derecede olmadığı için, bunları elde etmenin bir maliyeti vardır. İnsanlar da her zaman her
istediklerini elde edemeyecekleri için kıt olan kaynaklardan bir kısmını elde edebilmek için bir
diğerinden vazgeçmek zorunda kalırlar. Yani kendilerine farklı alternatifler oluşturup
bunlardan birini kullanırlar. İki alternatiften en uygun olanının seçilmesi ile faydasından
mahrum kalınan alternatife “Fırsat Maliyeti” ya da “Alternatif Maliyet” denilmektedir. Sonuç
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olarak kıtlık sorunu sınırsız istekler, sınırlı kaynaklar çatışmasından doğmaktadır. Bir diğer
deyişle kıtlık, tercihlerin sonucunda bir maliyetin varoluşunu ima etmektedir.

1.2.3. Fayda
Fayda; mal veya hizmetlerin herhangi bir ihtiyacı giderebilme yeteneği veya derecesi
olarak tanımlanabilir. Tüketici, herhangi bir malı kullandığında bundan bir tatmin elde
etmektedir. Tüketicinin elde ettiği bu tatmine fayda denilmektedir. Örneğin vücudun temel
ihtiyaçlarını karşılama özelliğine sahip olan su faydalıdır. Fayda bir başka açıdan, herhangi bir
mal ve hizmetin taşıdığı özelliklere bağlı olarak, herhangi bir ihtiyacı giderebilme yeteneği ise,
her tüketicinin aynı maldan elde ettiği fayda farklılık gösterebilir.

1.2.4. Değer
Mal ve hizmetlere verilen öneme değer denilmektedir. Birey ve/veya toplum, bir mal
veya hizmetin değerini, o mal ve hizmetin sağladığı faydaya, o mal veya hizmetin yeryüzünde
bol veya kıt olmasına ve o mal ve hizmetin kalitesine bağlı olarak tayin etmektedir. Eğer, bir
malın değeri salt sağladığı fayda ile ölçülebiliyor olsa idi, suyun elmasdan daha değerli olması
gerekirdi. Ancak, insanoğlu bir malın değerini belirlerken, bir mal ve hizmete tüketiciler ne
kadar sınırlı ölçüde ulaşabiliyor ise, o ölçüde değer vermektedir. Yani insanoğlunun bencil
olmasının, sınırlı sayıda mal veya hizmete daha yüksek bir değer biçilmesine neden olduğu
söylenebilir. Dolayısı ile malın sağladığı fayda, malın bol veya kıt olması ve malın kalitesi, yani
üç farklı unsurun birleşimi malın değerinin belirlenmesini sağlamaktadır.

1.2.5. Fiyat
Bir mal veya hizmetin değerinin parasal ifadesine fiyat denilmektedir. Herhangi bir mal
veya hizmetin değeri, o ekonomide geçerli olan ortak değer ölçüsü ile parasallaştırılarak fiyata
dönüştürülmektedir. Bu ortak değer ölçüsünün mutlaka bugünkü anlamda kağıt ve madeni para
olması şart değildir. İlkel kavim yaşantısında para niyetine kullanılmış tarımsal ürünler, metal
parçaları, kolyeler, altın ve gümüş para da ortak değer ölçüsü olarak değerlendirilebilir. Bir
ulusal ekonomide, onbinlerce mal ve hizmetin değeri ortak değer ölçüsü ile fiyata
dönüştürüldükten sonra, ortaya çıkan fiyat topluluğuna fiyatlar genel seviyesi veya fiyatlar
genel düzeyi denilmektedir. Fiyat istikrarı, bir ulusal ekonomi için vazgeçilmez bir unsurdur.
Merkez Bankası'nın asli fonksiyonu fiyat istikrarını sağlamaktır. Günümüzde sıfıra yakın
oranlarda, yani yıllık bazda % 1-2’lik enflasyona sahip gelişmiş ekonomiler, göreceli olarak
fiyat istikrarına sahip ülkeler olarak kabul görmektedir. Nitekim AB kriterine göre yıllık
enflasyon oranı tavanı, en düşük enflasyon oranına sahip üç AB ülkesinin ortalama enflasyon
oranına 1,5 puanın eklenmesi ile bulunmaktadır.

1.2.6. Mal veya Hizmet
İnsanların maddi ihtiyaçlarını gideren ve fiziksel özelliğe sahip olan varlıklara mal
denir. Otomobil, ekmek, muz vb. unsurlar çeşitli mallara örnek olarak verilebilir.
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Mallar çeşitli kriterlere göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Bu kriterlerden bazıları
malların kıtlık derecesi, malların dayanaklılığı, ihtiyaçların karşılanma durumu ve ihtiyaçların
karşılanma şiddetidir. Malların kıtlık derecesine göre sınıflandırmaya bakıldığında kıt olmayan
ve bu sebeple bir ödemede bulunulmayan mallara serbest mal denir. Bunlardan bazıları
ihtiyaçlar açısından yaşamsaldır. Teneffüs edilen hava ya da güneş serbest mallara örnek olarak
verilebilir. Serbest malların dışında kalan mallar ise kıttır. İhtiyaçları karşılamak için belirli bir
çaba gösterilen ve fiyatı olan mallara ise kıt mal (ekonomik mal) denir. Ekonomik malları
kullanılış sürelerini göz önünde tutarak dayanıklı ve dayanıksız mallar diye iki gruba ayırmak
mümkündür. Buzdolabı, çamaşır makinesi, radyo ve televizyon gibi sahibine uzun süre hizmet
eden mallar dayanıklı mallar; her türlü yiyecek, içecek ve yakıt maddesi gibi bir kullanışta yok
olanlara da dayanıksız mallar denilmektedir. İhtiyaçları karşılama durumuna göre malların
sınıflandırılmasına bakıldığında, kıt malları insan ihtiyaçlarını dolaylı ya da doğrudan
karşılamalarına göre gruplamak da mümkündür. İhtiyaçları doğrudan doğruya karşılayabilen
mallara tüketim malları denilmektedir. Örneğin; ekmek, peynir, bisiklet gibi mallar tüketim
malıdır. İhtiyaçları ancak dolaylı olarak karşılamaya yarayan mallara ise üretim malları ve ara
mallar denilmektedir. Pamuk veya pamuk ipliği, dokuma tezgâhı, torna makinesi veya ham
demir, üretim mallarına örnek olarak verilebilir. İhtiyaçları karşılama şiddetine göre malların
sınıflandırılmasına bakıldığında tüketim mallarının bir kısmının zorunlu ihtiyaçlara cevap
verdiği görülmektedir. Zorunlu mal adını alan bu mallara su veya ekmek örnek olarak
verilebilir. Tüketim mallarının bir kısmının karşılanması fazla zorunlu değildir. Bunlar;
gelenekler, görenekler, alışkanlıklar ve moda gibi toplumun kültüründen kaynaklanan
ihtiyaçlara cevap vermektedir. Bunlar kültürel mallar adını almaktadır. Kültürel mallara kitap,
sinema ve gezi örnek olarak verilebilir. Tüketim mallarının bir kısmı da lüks ihtiyaçları
karşılamaktadır. Bunlara da lüks mallar denilmektedir. Lüks mallara da örnek olarak mücevher
veya uçak verilebilir.
Belirli bir takım insan ihtiyaçlarını karşılamasına rağmen, insana fayda sağlayan
faaliyetlere hizmet denilmektedir. Örneğin; bir berberin, bir sigorta şirketinin ya da doktorun
bize sağladığı faydalar bu tanıma uymaktadır. İnsan ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşamın
kolaylaştırılmasına yönelik olarak insanlar tarafından üretilen yahut organize edilen, elle
tutulup gözle görülmeleri veya saklanmaları mümkün olmayıp üretildikleri anda tüketilmeleri
söz konusu olan; taşımacılık, haberleşme, turizm gibi beşeri faaliyetler de hizmet kavramı
içerisinde ifade edilmektedir. Ayrıca müşteriye sunulan; bakım, onarım, montaj vb. faaliyetler
yine hizmet olarak adlandırılmaktadır. İktisat teorisinde mal kavramı, hizmeti de içerisine
alacak şekilde kullanılmakla birlikte birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Tablo 1’de mal ve
hizmetlerin ayırıcı özellikleri görülebilir.
Tablo 1: Mal ve Hizmet Arasındaki Farklılıklar
Mallar

Hizmetler

Ürünler elle tutulabilir.

Ürünler elle tutulmaz.

Tüketiciyle birebir ilişki düşüktür

Tüketiciyle birebir ilişki çok yüksektir.

Mallar üretilirken ve tüketiciye sunulurken
tüketicilerin katılımı azdır

Hizmet tüketiciye sunulurken çok yoğun bir tüketici
katılımı vardır
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Tüketim geciktirilebilir.

Tüketim geciktirilemez.

Ürünler depolanabilir.

Ürünler depolanamaz

Ürün kalitesini ölçmek kolaydır.

Ürün kalitesini ölçmek zordur.

1.3. Ekonominin Temel Unsurları
Ekonominin temel unsurları üretim, tüketim, tasarruf ve bölüşüm olarak belirtilebilir.
Bu unsurlar aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.

1.3.1. Üretim
Üretim; insan ihtiyaçlarını gidermekte kullanılacak mal hizmetlerin oluşturulması, elde
edilmesi veya meydana getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Mal veya hizmetlerin üretimi,
üretim faktörleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Üretilen malların bir kısmı ileride
kullanılmak üzere bozulmadan saklanıyorsa, saklanan bu kısma "stok” adı verilmektedir.
İşletmelerin mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmek için kullanmak zorunda oldukları her unsur
üretken kaynaklar veya üretim faktörleri olarak adlandırılır. Ekonomi bilimi, mal ve hizmetlerin
üretilmesinde kullanılan bu üretim faktörlerini doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim
(teşebbüs) olarak tanımlamıştır.


Doğal Kaynaklar: Doğal kaynaklar, hammadde ve topraktan oluşmaktadır.
Toprak; tarım, taş ve toprağa dayalı sanayi benzeri alanlarda hammadde olma ve
mal ve hizmet üretimi için kurulacak bir tesisin inşaası için gerekli olan arazi
anlamında gayrimenkul olma özelliği ile ortaya çıkmaktadır.



Emek: Emek insanın kafa ve vücut çabasıdır. Emek üretim faktörü bir ulusal
ekonomide istihdam edilen işgücünü temsil etmektedir. En vasıfsız işgücünden en
tepe yöneticiye kadar üretimde görev alan her birey emek faktörü içerisinde yer
almaktadır. Bir bireyin emek üretim faktörü içerisinde yer alması, alın teri
karşılığında ücret alması ile mümkün olabilir.



Sermaye: Sermaye üretim faktörü, bir ulusal ekonomide mal ve hizmetlerin
üretilmesi, üretildikten sonra tüketim merkezlerine taşınması ve tüketilmesi için
kullanılan tüm alt ve üst yapı unsurlardır. Binalar, demirbaş, yollar, köprüler,
barajlar, fabrikalar, makineler, taşıt araçları, içme suyu veya doğal gaz sistemleri,
yani yer üstünde ve altında bulunan tüm fiziki unsurlar sermaye üretim faktörü
kapsamına girmekte ve tüm bu değerlerin toplamı milli serveti temsil etmektedir.



Girişim: Girişim üretim faktörü ise, diğer üç üretim faktörünü piyasalarından temin
eden ve mal ve hizmet üretimini organize eden faktördür. Mal ve hizmet üretiminin
gerçekleşmesi için yatırım yapan ve birikimlerini kaybetme riskini göze alarak mal
ve hizmet üretiminde görev alan üretim faktörüdür. Girişimci, bir nevi orkestra
şefidir.
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Üretim faktörleri GSMH’nın oluşturulmasına sağladığı katkı nedeniyle milli gelirden
bir pay almaya hak kazanır. Milli gelirden doğal kaynaklar üretim faktörünün aldığı paya rant,
emek üretim faktörünün aldığı paya ücret, sermaye üretim faktörünün aldığı paya faiz ve girişim
üretim faktörünün aldığı paya kar geliri denilmektedir. Milli gelir, ülkenin ulusal sınırları
içerisinde mal ve hizmet üretiminde görev alanlara ödenilen faktör gelirlerini tanımlamaktadır.
Eğer Türk vatandaşı olup dünyanın başka ülkelerinde mal ve hizmet üretiminde görev alan
insanlar var ise, örneğin yurt dışındaki işçilerin yabancı ülkelerde kazandıkları üretim faktör
gelirlerini Türkiye'ye göndermeleri halinde, yurtdışından gelen rant, ücret, faiz veya kar
cinsinden faktör gelirlerine ise dış alem(den gelen) faktör gelirleri denilmektedir.

1.3.2. Tüketim
Tüketim; mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılmasıdır.
Bir malın tüketilmesi mutlaka o malın yok edilmesi anlamına gelmemektedir. Gıda
maddelerinden yararlanmak bir tüketim olduğu gibi bir resim sergisini ya da bir filmi izlemek
veya ulaştırma hizmetlerinden yararlanmak da tüketimdir. Bazı mallar tek bir kullanışla
tükenmektedir. Örneğin ekmek yenilince, kömür yakılınca maddi varlıkları ile birlikte faydaları
da tükenmektedir. Bazı mallar ise uzun süre kullanılabilir. Halı, buzdolabı, otomobil gibi mallar
bu türdendir.
Tüketimi belirleyen, ekonomik ve kültürel olmak üzere iki etken vardır. Bireylerin
ekonomik etkinlikler sonucunda elde ettikleri gelir ekonomik etkendir. Gelir, üretime katılma
karşılığında, belirli bir dönemde ele geçen para miktarıdır. Toplumların ve bireylerin gelir
düzeyleri arttıkça tüketim eğilimleri de artmaktadır. Toplumun kültürel değerleri de tüketimi
etkileyici özellik taşımaktadır. Dini inanç, eğitim, statü, gelenekler ve reklam gibi etkenler
tüketimi etkilemektedir.

1.3.3. Tasarruf
Tasarruf, elde edilen gelirin bir kısmının tüketilmesi ile oluşan birikim olarak
tanımlanabilir. Tasarruflar, gönüllü ve zorunlu olarak iki grupta incelenebilir. Gönüllü
tasarruflar bireylerin ve kurumların kendi istekleriyle yaptıkları tasarruflardır. Zorunlu
tasarruflar ise hem devlet hem de kurumlarca yapılmaktadır. Ödenen vergiler, sosyal güvenlik
primleri ve kamu işletmelerinin karları, zorunlu tasarruflara örnek olarak verilebilir.
Bir ülkenin kalkınması için önemli olan husus tasarrufların yatırıma dönüşmesidir. Bu
durum Şekil 1 üzerinde görülebilir.
Üretim

Yatırım

Fayda elde etmek amacıyla
malların biçiminde değişiklik
yapılmasıdır.

Yatırım
Üretimden elde edilen gelirin
bölüşülmesidir. Gelir iki biçimde
kullanılır.
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Tasarrufların üretim için yeniden
kullanılmasıdır. Ülkenin
kalkınması için tasarrufların
yatırıma dönüşmesi zorunludur.

Tasarruf

Tüketim

Şekil 1: Üretim, Bölüşüm, Tasarruf ve Yatırım İlişkisi
Şekilde de görüldüğü üzere tasarruf ve yatırım arasında çok yakın bir ilişki vardır. Ne
kadar tasarruf yapılmışsa o kadar yatırım yapılabilir. Ekonomik gelişme bu yolla
sağlanabilmektedir. Bu durumda tasarrufların yatırımlarda kullanılarak sermayeye
dönüştürülmemesi durumunda gelişmenin olmayacağı söylenebilir. Bu durumda üretim
azalacak ve işsizlik artacaktır. Bu nedenle tasarruflar iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve
yatırıma dönüştürülmelidir.

1.3.4. Bölüşüm
Bölüşüm, üretim sonucunda elde edilen gelirin üretime katılan unsurlar arasında
paylaşılmasıdır. Gelir tek bir birey veya tek bir işletme için söz konusu olduğu gibi bütün bir
ülke için de söz konusu olabilir. Bütün bir ülke için söz konusu olan gelire milli gelir
denilmektedir. Milli gelir bir ülkede bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa
fiyatlarına göre değerlerinin toplamıdır.
Ülke içerisinde bölüşüm, milli gelirin nüfusa bölünmesi ile gerçekleştirilir. Buna kişi
başına düşen milli gelir denilmektedir. Kişi başına düşen milli gelir, bir toplumun gelişmişlik
düzeyinin temel göstergelerinden biridir. Milli gelirin bu şekilde dağılımına bireysel dağılım
adı verilmektedir. Milli gelir üretime katılan unsurlar arasında dağıtılıyorsa buna da fonksiyonel
(işlevsel) dağılım adı verilmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere; dört temel üretim faktörü
olan doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim kullanılarak yapılan üretim ve bunun
sonucunda elde edilen milli gelir bölüşüm sonucunda dağıtılmakta, bu bölüşümde doğal
kaynaklar faktörünün aldığı paya rant, üretime emeğiyle katılanların aldığı paya (emek
sahiplerinin payına) ücret, sermayenin gelirine faiz ve girişimcinin gelirine kar denilmektedir.

1.4. Ekonominin Sınıflandırılması
Ekonomik sistem, bir toplumda mal ve hizmetlerin üretimini, ticaretini, dağıtımını ve
kaynakların üretime tahsis edilmesini düzenleyen, ayrıca üretimi kimlerin yapacağına karar
veren uygulama ve ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir.
Ekonomik sistemler, bir milli ekonomi içinde tüketim ve üretim veya mallar ve
ihtiyaçlar arasındaki dengeyi en etkili biçimde gerçekleştirmek iddiasındadır. Belirli bir denge
kavramıyla hareket eden ve bu dengenin sağlanmasını amaç edinen ekonomi sistemlerini
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birbirinden ayıran farklılık, bu amacın gerçekleşmesinde ileri sürdükleri çözüm yolları ve
kullandıkları aletlerde ortaya çıkmaktadır.
Ekonomik sistemlerin, ekonomi ile ilgili sorunlara yanıt arama çabası sonucunda
oluştuğu söylenebilir. Karşılaşılan bu sorulara aşağıdakiler örnek olarak verilebilir;


Hangi mallar ne miktarda üretilecektir?



Üretimde hangi yollar izlenecektir?



Malların bölüşümü nasıl gerçekleştirilecektir?

Günümüzde üç değişik ekonomik düzenden bahsedilebilir. Bunlar kapitalist ekonomi
sistemi, sosyalist ekonomi sistemi ve karma ekonomi sistemidir.

1.4.1. Kapitalist Ekonomi Sistemi
Kapitalizm olarak da adlandırılabilen kapitalist ekonomik sistem, Avrupa’da 18.
yüzyılın sonlarından itibaren egemen olmaya başlamıştır. Kapitalist ekonomik sistemde
makine, atölye, fabrika vb. üretim araçlarının mülkiyeti bireylerin elindedir ve tüm üretim
araçlarının özel mülkiyeti söz konusudur. Hangi malların ne miktarda üretileceği kâra göre
belirlenmektedir. Keza kapitalist ekonomik sistemde temel amaç kâr elde etmektir. Malların
satın alma gücüne sahip için bireyler için üretilmesi, hem malların hem de sermaye ve emek
gibi üretim faktörlerinin fiyatının arz ve talep yasasına göre belirlenmesi ve devletin ekonomiye
müdahalesinin en alt düzeyde olması, kapitalist ekonomik sistemin diğer özellikleri olarak
belirtilebilir.
Kapitalizm gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlara yol
açmaktadır. Gelişmiş ülkeler aşırı üretim için daha çok hammadde ve daha çok Pazar bulmak
zorundadır. Çünkü temel amaç daha fazla kâr elde etmektir. Bunun yanında kapitalist sistem
çalışanların sömürülmesine, gelir dağılımındaki uçurumun artmasına ve aşırı tüketim nedeniyle
doğal kaynakların israfına yol açmaktadır. Bundan dolayı pek çok ülkede kapitalizm karşıtı
ideolojiler oluşmuş, yapılan gösteri ve eylemlerde kapitalist ekonomik sisteme karşı çıkılmıştır.
Piyasa koşullarında serbest rekabet, çok uluslu tekellerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Böylelikle bazı malların üretiminde ve pazarlanmasında serbest rekabet ortamı
kalkmıştır. Örneğin tröst veya kartel gibi tekeller eşit rekabet ortamını yok etmektedir.

1.4.2. Sosyalist Ekonomi Sistemi
Sosyalist ekonomi sistemi, kapitalizmin hızla geliştiği 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
Sosyalizm, kapitalizmin neden olduğu toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırma
iddiasıyla geliştirilmiş bir ekonomik sistem olarak tanımlanabilir. Sosyalist ekonomik sistemde
üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir. Hangi malların ne miktarda üretileceğine,
önceden yaptığı merkezi planlama yoluyla devlet karar vermektedir. Üretimdeki temel amaç
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ise toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Malların ve üretim faktörlerinin fiyatı ekonomik
planlama ve maliyete göre belirlenmektedir.
Sosyalist ekonomi sisteminin sakıncaları arasında en önemlisi, zamanında bu sistemi
uygulayan ülkelerin çoğunlukla baskıcı ve antidemokratik uygulamalarda bulunmaları
olmuştur. Bunun yanında merkezi planlama verimli ve etkin olamamıştır. İçe kapalı ekonomiler
sebebiyle hayat standartlarının gelişmemesi, kapalı toplum anlayışının gelişen dünyaya ayak
uyduramaması ve sistemin halkçı olduğu iddia edilmesine karşın halkın isteklerinin dikkate
alınmaması, sosyalist ekonomi sisteminin diğer sakıncaları olarak belirtilebilir.

1.4.3. Karma Ekonomi Sistemi
Karma ekonomi sistemi, sosyalist ve kapitalist sistemlerin uyumlu bir bileşimi olarak
düşünülebilir. Özellikle 1929 Ekonomik Krizi ve II. Dünya Savaşı’nın yıkıntıları, kapitalist
sistemin iyileştirilmesini zorunlu kılmıştır. Böylece devlet, vergilendirme politikaları ve sosyal
güvenlik önlemleriyle ekonomik hayata daha çok müdahale etmeye başlamıştır.
Karma ekonomi sisteminde kısmen devletçi kısmen özel sektöre dayalı bir üretim
mevcuttur. Sistemde hem serbest piyasa ekonomisi hem de merkezi planlama geçerlidir. Kamu
yararı ve kişilik hakları eşit öneme sahiptir. Özel sektörün girmek istemediği veya gücünün
yetmediği alanlarda devlet yatırımları devreye girmektedir. Devlet ekonomik hayatı
yönlendirmekte ve müdahil olmaktadır. Devlet üretim araçlarına çeşitli oranlarda sahip
olmasına karşın özel sektör yasak değildir. Siyasi hayatta ise genellikle çok partili ve
parlamenter rejimler benimsenmektedir. Daha çok kalkınmakta olan veya kalkınma hamlesini
yeni başlatan ülkelerde uygulanmakta ve işe yaramaktadır. İhracat teşvik edilmekte, ithalattan
ise mümkün mertebe kaçınılmaya çalışılmaktadır.
Karma ekonomi sistemlerinde devlet, birçok alanda yatırımlar yaparak üretim
faaliyetlerine katılmıştır. Karma ekonomi sisteminin kapitalist sistemden en önemli farkı da bu
noktada ortaya çıkmaktadır. Karma ekonomik sistemde bireyler de üretim faaliyetinde
bulunabilirler. Ancak bu sistemde kamu kesimi ve özel kesimin ağırlığı zaman içinde koşullara
göre değişmektedir. Kimi toplumlarda kamu yatırımları, kimilerinde ise özel yatırımlar daha
fazladır.

1.5. Ekonomiyle İlgili Temel Kurumlar
Sanayi Devrimi sonrası gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin çoğu, kâr etmek amacı
ile kurulmuş kurumlar tarafından yürütülmektedir. Ekonomik usülleri kullanan bu kurumlar
servetin üretimi, dağıtılması ve mal ve hizmetlerin değiş tokuşu ile uğraşmaktadır. Bu
kurumların tipik bir türünü, rekabet esasına dayanan özel teşebbüs çerçevesindeki şirketler,
diğer bir türünü de hizmetlerini kiralayan işçilerin meydana getirdikleri birlikler
oluşturmaktadır. Kapitalizmin meydana çıkışı ile toprak ve iş, geleneksel sosyal anlamlarını
kaybetmiş ve sözleşme yolu ile alınıp satılan, kiralanan birer ekonomik değer halini almışlardır.
Kapitalist bir toplumda egemen ekonomik metot sonucu siyasal güç karşısında bir ekonomik
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güç oluşmuş; siyasal güç ise ekonomik gücün neden olduğu eşitsizlikler karşısında bunun
etkisini azaltacak ve adaletsizlikleri düzeltecek müdahalelere girişmiştir.
Günümüzde büyük ekonomi kurumları, kâr etme amacı ile hareket eden büyük sermaye
kuruluşları olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar, sermayelerini binlerce hisse senedi sahibinin
sağladığı tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Tüzel kişi bütün sermayeye ve araçlara sahip iken
hisse senedi sahipleri tüzel kişiler üzerinde söz sahibidir. Şirketler yöneticiler tarafından idare
edilmekte, mülkiyet hakkına ait yetkiler de yine yöneticiler tarafından kullanılmaktadır.
Kâr etme amacı ile hareket eden büyük sermaye kuruluşlarının karşısında ise işçi
sendikaları yer almaktadır. İşçi sendikaları, ekonomik mücadele maksadı ile kurulmakta ve
üyelerinin çalışma şartlarını geliştirme ve ekonomik statülerini kuvvetlendirme amacıyla toplu
pazarlık, toplu sözleşme, grev, siyasal hareketlere katılma veya bunları destekleme gibi araçlara
başvurmaktadır. Çağdaş demokratik sistemlerin ürünü olarak bu tür ekonomik kurumlardan da
demokratik prensiplere uygun hareket etmeleri (yöneticilerin demokratik esaslara göre
seçilmesi, sürekli olarak denetlenmesi) beklenmektedir.
Bunun yanında bir önceki başlık altında incelenen ekonomik sistemler de büyük birer
ekonomi kurumudur. Ekonomik sistemler ekonomi ile ilgili sorunlara yanıt arama çabası
sonucu oluşmuştur. Karşılaşılan bu sorunlara örnek olarak, hangi mallardan ne kadar
üretileceği, üretimde hangi yolların izleneceği ve malların bölüşümünün nasıl
gerçekleştirileceği örnek olarak verilebilir.
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Uygulamalar
Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi
21. yüzyılda bütün hızıyla devam eden bilgi teknolojilerindeki (Information Technology-IT)
gelişmeler, çocuk, yetişkin, öğrenci, işçi, tacir ve sanayici gibi her kesimden insanları; eğitim,
sağlık, ulaşım, haberleşme gibi çeşitli sektörleri; iktisat, işletme, hukuk ve tıp gibi çeşitli
bilim dallarını, kısaca hayatın tüm alanlarını etkilemeye devam etmektedir. Bilişim dünyası
olarak da ifade edilebilecek olan bu değişim “her an, her yerde ve her şekilde” hayatın içine
girmiştir. Nasıl ki geçmişte buhar makinesi, demiryolu ve otomobil gibi araçlar gelişmişliğin
ve değişimin simgesi olarak görülmüşse, 21. yüzyılın simgesinin de “internet” olduğu kabul
edilmektedir.
Bilgi teknolojisindeki gelişmelerin en çok etkilediği alan hiç şüphesiz ki ekonomi olmuştur.
Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle beraber bir yandan e-ticaret, e-para, network etkisi, yeni
makro iktisat, web zamanı, dijital bölünme (digital divide), on-line nüfus ve e-devlet gibi
yeni kavramlar ortaya çıkarken; bir yandan da iktisadın kuralları, işleyişi ve söylemlerinde
yaşanan değişimlerin nasıl ifade edileceği üzerinde önemli tartışmalar yaşanmaktadır.
Eski ekonomiyi temsil ettiği kabul edilen dünyanın en büyük petrol platformları olan BP’nin
Pompano ve Shell’in Bullwinkle petrol istasyonları, İstanbul Boğazı’ndan her gün geçiş
yapan devasa gemiler, günlük hayatta kullanılan yüzlerce makine ve teçhizatlar, yeni
ekonomiyi temsil ettiği kabul edilen bilgi teknolojisi ürünleriyle bir arada düşünüldüğünde
ortaya çıkan tabloyu yorumlamak oldukça zor olmaktadır. Daha açık bir ifade ile, eski
ekonomik yapı ile birlikte ekonomide yaşanan değişimlerin nasıl ifade edileceği meselesi
ortaya çıkmaktadır. Nitekim, iktisatçılar ve gelecekle ilgili tahmin yapan profesyoneller
arasında eski ve yeni ekonomi kavramları üzerinde önemli tartışmaların olduğu
görülmektedir. Bazı iktisatçılar ekonomide yaşanan değişimlerin normal bir süreç olduğunu;
buna benzer gelişmelerin endüstri dönemine geçişte de yaşandığını; dolayısıyla yeni ekonomi
kavramının kullanılmasının doğru olmayacağını savunmaktadırlar. Buna karşılık bir kısım
iktisatçılar da, ekonomide yaşanan değişimlerin eski ekonominin kuralları, kavramları ve
söylemleri ile açıklanamayacağını; dolayısıyla yeni ekonominin ve bununla ilgili ortaya
çıkan kuralların kabul edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.
Toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar ekonomide önemli değişikliklerin meydana
geldiğini kabul etmektedir. Üzerinde anlaşamadıkları nokta, bunun iktisat disiplininde nasıl
ifade edileceğidir. Bu kapsamda iktisat biliminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği
akademik yazında tartışılmakta ve yeni görüşler ortaya konulmaktadır. Örneğin yeni
ekonomiyi savunanlar, değer paradoksu kavramı ile makro iktisatta bilinen bazı
makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkilerin değişmesini ve iktisat ile ilgili yeni
kavramların ortaya çıkmasını temel gerekçe olarak göstermektedirler.
Kaynak: Haydar Akyazı ve Adem Kalça, “Yeni Ekonomi ve İktisat Bilimi”, Liberal
Düşünce, 29, 2003, ss.221-242.
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Uygulama Soruları




Yeni ekonomi neyi ifade etmektedir? Açıklayınız.
Yeni ekonominin unsurlarıyla ilgili olarak örnekler veriniz.
Toplumun çeşitli kesimlerinden insanların ekonomiyle ilgili olarak üzerinde
anlaşamadıkları nokta nedir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İktisat olarak da ifade edilen ekonomi, genel olarak dünyada kıt olan kaynaklarla insan
ihtiyaçlarının karşılanması; nadir kaynakların rakip durumundaki kullanıcılar arasında dağıtım
mekanizması olarak tanımlanabilir. Sınırsız insan ihtiyaçlarının dünyada kıt olan kaynaklarla
en iyi şekilde karşılanması, ekonominin temel görevidir. Bu görev aynı zamanda ekonominin
amacını da ifade etmektedir.
Ekonomiyle ilgili olarak bir takım kavramlar söz konusudur. Bunlardan ihtiyaç, yokluğu
hissedilen ve giderilmesi için çaba sarfedilen, giderildiği zaman haz, giderilmediği zaman acı
ve üzüntü veren insani duyguyu ifade etmektedir. Ekonominin bir tanımı da; sınırsız insan
ihtiyaçlarının dünyada kıt olan kaynaklarla en iyi şekilde karşılanması olduğuna göre insan
ihtiyaçları ekonominin temelini oluşturmaktadır. Tüm ekonomik faaliyetlerin söz konusu insan
ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekleştirildiği söylenebilir. İktisatla ilgili diğer
kavramlardan kıtlık, dünya üzerinde bulunan kaynakların sınırlı olmasını; fayda, mal veya
hizmetlerin herhangi bir ihtiyacı giderebilme yeteneğini veya derecesini; değer, mal ve
hizmetlere verilen önemi; fiyat, bir mal veya hizmetin değerinin parasal karşılığını; mal,
insanların maddi ihtiyaçlarını gideren ve fiziksel özelliğe sahip olan varlıkları ve hizmet, belirli
bir takım insan ihtiyaçlarını karşılayarak insana fayda sağlayan faaliyetleri ifade etmektedir.
Ekonominin temel unsurları ise üretim, tüketim, tasarruf ve bölüşüm olarak
belirtilebilir. Bu unsurlardan üretim; insan ihtiyaçlarını gidermekte kullanılacak mal
hizmetlerin oluşturulması, elde edilmesi veya meydana getirilmesi süreci olarak tanımlanabilir.
İşletmelerin mal ve hizmet üretimi gerçekleştirmek için kullanmak zorunda oldukları her unsur
üretken kaynaklar veya üretim faktörleri olarak adlandırılır. Ekonomi bilimi, mal ve hizmetlerin
üretilmesinde kullanılan bu üretim faktörlerini doğal kaynaklar, emek, sermaye ve girişim
(teşebbüs) olarak tanımlamıştır. Tüketim; mal veya hizmetlerin insan ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla kullanılmasıdır. Bir malın tüketilmesi mutlaka o malın yok edilmesi anlamına
gelmemektedir. Gıda maddelerinden yararlanmak bir tüketim olduğu gibi bir resim sergisini ya
da bir filmi izlemek veya ulaştırma hizmetlerinden yararlanmak da tüketimdir. Tasarruf, elde
edilen gelirin bir kısmının tüketilmesi ile oluşan birikim olarak tanımlanabilir. Tasarruflar,
gönüllü ve zorunlu olarak iki grupta incelenebilir. Gönüllü tasarruflar bireylerin ve kurumların
kendi istekleriyle yaptıkları tasarruflardır. Zorunlu tasarruflar ise hem devlet hem de
kurumlarca yapılmaktadır. Bölüşüm ise üretim sonucunda elde edilen gelirin üretime katılan
unsurlar arasında paylaşılmasıdır. Ülke içerisinde bölüşüm, milli gelirin nüfusa bölünmesi ile
gerçekleştirilir. Buna kişi başına düşen milli gelir denilmektedir.
Ekonomik sistem, bir toplumda mal ve hizmetlerin üretimini, ticaretini, dağıtımını ve
kaynakların üretime tahsis edilmesini düzenleyen, ayrıca üretimi kimlerin yapacağına karar
veren uygulama ve ilkeler bütünü olarak tanımlanabilir. Hangi mallardan ne miktarda
üretileceğine, üretimde hangi yolların izleneceğine ve malların bölüşümünün nasıl
gerçekleştirileceğine ekonomi sistemleriyle cevap bulunmaya çalışılmaktadır. Ekonominin
sınıflandırılması incelendiğinde günümüzde üç değişik ekonomik düzenden bahsedilebilir.
Bunlar kapitalist ekonomi sistemi, sosyalist ekonomi sistemi ve karma ekonomi sistemidir.
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Kapitalist ekonomik sistemde makine, atölye, fabrika vb. üretim araçlarının mülkiyeti
bireylerin elindedir ve tüm üretim araçlarının özel mülkiyeti söz konusudur. Ayrıca hangi
malların ne miktarda üretileceği kâra göre belirlenmektedir. Sosyalist ekonomik sistemde
üretim araçlarının mülkiyeti devletin elindedir. Hangi malların ne miktarda üretileceğine,
önceden yaptığı merkezi planlama yoluyla devlet karar vermektedir. Üretimdeki temel amaç
ise toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Malların ve üretim faktörlerinin fiyatı ekonomik
planlama ve maliyete göre belirlenmektedir. Karma ekonomi sistemi ise, sosyalist ve kapitalist
sistemlerin uyumlu bir bileşimi olarak düşünülebilir. Sistemde kısmen devletçi kısmen özel
sektöre dayalı bir üretim mevcuttur. Özellikle 1929 Ekonomik Krizi ve II. Dünya Savaşı’nın
yıkıntıları, kapitalist sistemin iyileştirilmesini zorunlu kılmıştır. Böylece devlet, vergilendirme
politikaları ve sosyal güvenlik önlemleriyle ekonomik hayata daha çok müdahale etmeye
başlamıştır.
Sanayi Devrimi sonrası gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin çoğu, kâr etmek amacı
ile kurulmuş kurumlar tarafından yürütülmektedir. Ekonomik usülleri kullanan bu kurumlar
servetin üretimi, dağıtılması ve mal ve hizmetlerin değiş tokuşu ile uğraşmaktadır. Günümüzde
büyük ekonomi kurumları, kâr etme amacı ile hareket eden büyük sermaye kuruluşları olarak
ortaya çıkmaktadır. Bunlar, sermayelerini binlerce hisse senedi sahibinin sağladığı tüzel kişiliğe
sahip şirketlerdir. Büyük sermaye kuruluşlarının karşısında ise işçi sendikaları yer almaktadır.
İşçi sendikaları, ekonomik mücadele maksadı ile kurulmakta ve üyelerinin çalışma şartlarını
geliştirme ve ekonomik statülerini kuvvetlendirme amacıyla toplu pazarlık, toplu sözleşme,
grev, siyasal hareketlere katılma veya bunları destekleme gibi araçlara başvurmaktadır. Bunun
yanında ekonomik sistemler de büyük birer ekonomi kurumudur. Ekonomik sistemlerin
ekonomi ile ilgili sorunlara yanıt arama çabası sonucu oluştuğu söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

a)
b)
c)
d)
e)

Ekonominin küçük üniteleri olarak tüketicilerin ve firmaların ekonomik
davranışlarını inceleyen ve ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarını
tanımlamaya çalışan ekonomimi alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Makro Ekonomi
Tüketim Ekonomisi
Üretim Ekonomisi
Mikro Ekonomi
Karma Ekonomi
Yokluğu hissedilen ve giderilmesi için çaba sarfedilen, giderildiği zaman
haz, giderilmediği zaman acı ve üzüntü veren insani duygu
aşağıdakilerden hangisidir?
Fayda
Değer
İhtiyaç
Fiyat
Kıtlık

a)
b)
c)
d)
e)

Mal veya hizmetlerin herhangi bir ihtiyacı giderebilme yeteneği veya
derecesi aşağıdakilerden hangisidir?
Değer
Fayda
İhtiyaç
Fiyat
Haz

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi malların özelliklerinden biri değildir?
Elle tutulabilir.
Üretilirken ve tüketiciye sunulurken tüketicilerin katılımı azdır.
Tüketimi geciktirilebilir.
Depolanabilir.
Tüketiciyle birebir ilişki yüksektir.

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özelliklerinden biri değildir?
Hizmet kalitesini ölçmek kolaydır.
Elle tutulamaz.
Tüketiciyle birebir ilişki çok yüksektir.
Tüketiciye sunulurken çok yoğun bir tüketici katılımı vardır.
Tüketimi geciktirilemez.

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Doğal Kaynaklar
Kredi
Emek
Sermaye
Girişim

3.
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7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Milli gelirden doğal kaynaklar üretim faktörünün aldığı pay
aşağıdakilerden hangisidir?
Ücret
Faiz
Rant
Kâr
Hiçbiri
Ödenen vergiler, sosyal güvenlik primleri ve kamu işletmelerinin kârları,
aşağıdaki unsurlardan hangisine örnektir?
Bölüşüm
Tüketim
Üretim
Dağıtım
Tasarruf
Makine, atölye, fabrika vb. üretim araçlarının mülkiyetinin bireylerin
elinde olduğu ve tüm üretim araçlarının özel mülkiyetinin söz konusu
olduğu ekonomik sistem, aşağıdakilerden hangisidir?
Kapitalist Ekonomik Sistem
Serbest Ekonomik Sistem
Karma Ekonomik Sistem
Sosyalist Ekonomik Sistem
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi ekonomiyle ilgili temel kurumlardan biri
değildir?
İşletmeler
Sendikalar
Ekonomik sistem
Aile
Hiçbiri

Cevaplar:
1)d, 2)c, 3)b, 4)e, 5)a, 6)b, 7)c, 8)e, 9)a, 10)d
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2. AFETİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Afetin Tanımı
2.2. Afet Türleri
2.2.1. Doğal Afetler
2.2.1.1. Jeolojik Afetler
2.2.1.2. Meteorolojik Afetler
2.2.2. İnsan Kaynaklı (Beşeri) Afetler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet nedir? Tanımlayınız. Bir olayın afet olarak sayılabilmesi için taşıması gereken
özellikleri belirtiniz.
2. Doğal afetleri, jeolojik afetler ve meteorolojik afetler ayrımında inceleyiniz. Her bir doğal
afeti kısaca açıklayınız.
3. İnsan kaynaklı (beşeri) afetleri belirterek her birini kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Afetin Tanımı

Afetin Türleri

Kazanım
Afet kavramını
tanımlayabilmek, bir afet
olayının özellikleri hakkında
bilgi verebilmek
Afetleri sınıflandırabilmek,
doğal afetleri (jeolojik ve
meteorolojik afetleri) ve
insan kaynaklı (beşeri)
afetleri belirtebilmek, her
birini kısaca açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar








Afet
Afet türleri
Doğal afet
Jeolojik afet
Meteorolojik afet
İnsan kaynaklı (beşeri) afet
Teknolojik afet
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Giriş
Afet; günlük yaşantımızda olumsuz sonuçlar doğuran, meydana gelişi önceden kesin
olarak kestirilemeyen, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal,
teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylar olarak tanımlanabilir. Afetlerin sınıflandırılmasına
yönelik farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar görülebilmektedir. Bununla birlikte afetlerin
sınıflandırılmasındaki hâkim yaklaşımın, doğal afetler ve insan kaynaklı (beşeri) afetler olmak
üzere ikili bir ayrım şeklinde olduğu söylenebilir.
Bu bölümde öncelikle afet kavramı tanımlanacak ve bir olayın afet olarak kabul
edilebilmesi için taşıması gereken özellikler üzerinde durulacaktır. Sonrasında ise afetlere
yönelik farklı sınıflandırmalar incelenecek ve afet olayları doğal afetler ve insan kaynaklı
(beşeri) afetler ayrımında ele alınacaktır.

34

2.1. Afetin Tanımı
Türkçeye Arapçadaki “afat” kelimesinden girmiş olan afet kelimesi İngilizce’de
“disaster” olarak anılmaktadır. Bu sözcüğün etimolojik kökenine bakıldığında Latincedeki
astrolojik inançlardan türediği görülmektedir. Buna göre Latince kötü anlamına gelen “dis” ve
yine Latince yıldız anlamına gelen “astro” kelimelerinin birleşmesi ile türetilen “disastro”, antik
çağda bir yıldız veya gezegenin istenmeyen açısını ifade etmek için kullanılmıştır. Yıldızların
bu kötü konumundan sonra meydana gelen doğa olaylarına verilen isim de dolayısıyla
“disastro” yani afet olarak adlandırılmaktadır.
Afet yönetimiyle ilgili olarak literatürde çok sayıda tanım görülebilmektedir. Bunlardan
bir kısmı aşağıda görülebilir.
Afet; günlük yaşantımızda olumsuz sonuçlar doğuran, meydana gelişi önceden kesin
olarak kestirilemeyen, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal,
teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylardır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere doğal,
teknolojik veya insan yapımı kökenli bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan
toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini
bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. Başka bir
deyişle afetin, bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuç olduğu söylenebilir.
Afet; doğal kaynaklı veya insanların neden olduğu, bir toplumun normal işleyişini
etkileyen, toplumun yalnızca kendi kaynaklarını kullanarak önleme yetisinin ötesindeki, geniş
boyutlu insan, materyal, çevresel kayıplara yol açarak bozan felaket derecesindeki olaylardır.
Afet; yerel olanaklar ile başa çıkılamayan, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal yaşamı ve sosyo-ekonomik faaliyetleri durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplumları etkileyen, doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır.
Afet; canlı ve cansız çevreye büyük zarar veren, önemli ölçüde can ve mal kaybına
neden olan, olağan dışı, doğal ve beşeri olaylar olarak da tanımlanabilir. Belirli bir parasal
değerin üstündeki yıkım veya tahribat, belirli bir sayı üstündeki ölüm veya yaralanma, afeti
tanımlamak için kullanılan ifadelerdendir.
Doğal afetlerden kaynaklanan kriz durumları olarak da kavramlaştırılan afetler, insanlar
için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini
durdurarak, kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik, insan kökenli
olaylardır. Herhangi bir doğa olayının afet olarak kabul edilebilmesi için, insan yerleşimlerinde
meydana gelmesi gerekmektedir. Örneğin, insanların yerleşmediği bir alanda faaliyet gösteren
bir volkan sadece doğal bir tehlikedir. Ancak insan yerleşimlerini, sosyal yapıyı etkilediği ve
bu yapıdan kaynaklanan hasar görebilirliklerle birleştiğinde bir afete dönüşebilir.
Afetler konusunda uzun zamandır hakim olan anlayış, afetleri doğal ve insan kaynaklı
olmak üzere ikili bir ayırıma tabi tutmaktadır. Doğal afetlerin başlıcaları, deprem, sel, volkan
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patlamaları, tsunami, heyelan, erozyon, çığ, kaya düşmesi iken, insanların neden olduğu yangın,
büyük kazalar, patlamalar, kontrol edilemeyen nükleer etkinlikler ve savaşlar da insan kaynaklı
afetler olarak kabul edilmektedir.
Tüm tanımlar birleştirildiğinde afet; toplumun direnç gösterebilme kapasitesinin
üzerinde kaynaklar gerektiren (öz kaynaklarla üstesinden gelinemeyen) ve birçok kurumun
koordineli müdahalesini gerektiren; bir toplumu olumsuz etkileyen ve gerçekleşmesi beklenen
bir tehlikenin neticesi; doğal bir tehlikeye bağlı olarak oluşan, ölüm, hastalık ve yaralanmalara
neden olan, günlük yaşamı etkileyen bir bölgede ya da insanlar üzerinde etkili olan; doğal
(deprem vb.) ya da insan kaynaklı (terör eylemleri vb.), ani veya bir süreç sonucu ortaya çıkan,
şiddetli etkisiyle toplumu etkileyen olaylar şeklinde tanımlanabilir.
Afet doğal olabildiği gibi teknolojik ve insan yapısı da olabilmektedir. Deprem, volkan
patlaması, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, fırtına, kasırga, su baskını gibi afetler doğaldır.
Nükleer veya kimyasal kazalar teknolojik afetlere örnektir. Doğal nedenli afetlerden insanların
korunması çalışmaları yapıldığı gibi doğanın insanlardan korunması gerekliliği düşüncesi de,
özellikle bazı iklimsel afetlerin (iklim değişimi vb.) ortaya çıkışıyla benimsenmektedir. Bu çok
cepheli/taraflı yeni durumda afetin kaynakları arasında sadece tahmin edilemeyen doğal
nedenler değil, insan ve çevrenin etkileşimi neticesinde oluşan negatif çıktılar da etkili
olmaktadır.
Orman yangınları, salgın hastalıklar ve savaş ise insan yapımı afete örnektir. Afetin
büyüklüğü ise genel olarak, bir olayın meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal
hasarlar ve yol açtığı sosyal ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Bu değişik kavramlar
içerisinde en kutsalı ve en önemlisi insan canı olduğu için, kamuoyunda afetin büyüklüğünü
yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek eğilimi vardır.
Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörleri ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:


Olayın fiziksel büyüklüğü,



Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı,



Fakirlik ve az gelişmişlik,



Hızlı nüfus artışı,



Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme,



Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,



Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,



Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin
ulaşabildiği düzey.
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Bu faktörlerden ilk ikisi, yani olayın fiziksel büyüklüğü ve yerleşme merkezlerine
uzaklığı dışında kalanların hepsi doğal kökenli değil, insan faaliyetleri kökenlidir. Demek ki,
afetlerin büyüklüğü, çok önemli ölçüde insan faaliyetlerinin doğru ve yanlış yönde gelişmesine
paralel olarak artmakta veya azalmaktadır
Bunun yanında ilgili literatürde ikincil afet kavramıyla da karşılaşılmaktadır. İkincil
afet, bir afet sonrasında onun etkisiyle ortaya çıkan yeni bir afet olayı ya da olayları olarak
tanımlanabilir. Örneğin depremler bazen tsunamiler, heyelanlar, yangınlar, salgın hastalıkla ve
baraj kazaları gibi ikincil afetlere neden olabilmektedir. Örneğin Marmara Depremi sonrasında
ikincil afetlerle karşılaşılmıştır. Deprem sonrasında insanların can ve mal güvenliği
sağlanamamış, arama kurtarma çalışmaları yetersiz kalmış, sağlık hizmetleri ihtiyacı
karşılanamamış, salgın hastalık tehdidi ortaya çıkmış, asayiş oluşturulamamış ve yağma
olayları yaşanmıştır. Hatta deprem sonrasında ölü soyucular başka yerlerden deprem bölgesine
akın etmiştir. Bunun yanında Kocaeli’de yaşayan halk için ikincil afet olarak Tüpraş’da yangın
çıkmış ve uzun süre söndürülemeyen bu yangın Kocaeli ve çevresini tehdit etmiştir. Daha sonra
yapılan araştırmalarda Tüpraş’ın bulunduğu Kocaeli’nin Körfez ilçesinin dünyanın en yoğun
patlama ve yangın riskine maruz bölgelerinden biri olduğu gerçeği ortaya konulmuştur.
11 Mart 2011’de yaşanan Japonya Depremi sonrası Fukuşima Nükleer Santrali’nde
meydana gelen patlamalar ve neticesinde gökyüzüne radyasyon yayılması olayı da ikincil bir
afet olarak değerlendirilebilir. Santralde meydana gelen patlamalar sonrasında oluşan
radyasyonlu bulutların yer aldığı hava akımları 8 bin kilometrelik Pasifik Okyanusu’nu ve daha
sonra toplam 28 bin kilometrelik bir mesafeyi kat ederek Türkiye’ye dahi ulaşabilmiştir. Bu
olay afet zararlarının küresel boyutlara ulaşabildiğine ve küresel çapta önlemlerin gerekliliğine
bir kez daha dikkatleri çekmiştir.

2.2. Afet Türleri
Afetlerin sınıflandırılmasına yönelik farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar
görülebilmektedir. Örneğin afetlerin doğal, teknolojik ve politik afetler olarak sınıflandırılması
sıklıkla karşılaşılan bir yaklaşımdır. Ancak teknolojik ve politik afetler, genellikle bir bireyin
ya da bireylerin herhangi bir hatası, hatalı bir kararı, herhangi bir aracı ya da unsuru yanlış
kullanması gibi faktörlerden kaynaklanması nedeniyle insan kaynaklı afetler başlığı altında
birleştirilebilmektedir. Bu durumda doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olmak üzere ikili bir
ayrım söz konusu olacaktır. Sınıflandırmada aynı ayrım doğrultusunda farklı isimler
kullanılması da söz konusudur. Örneğin insan kaynaklı afetler yapay afetler olarak
adlandırılarak afetler; doğal afet-yapay afet ayrımında incelenebilir.
Afetler; (1) meydana geliş hızlarına, (2) neden olduğu kayıp ve hasarlara ve (3)
kökenlerine göre üçlü bir ayrıma da tabi tutulabilir. Meydana geliş hızlarına göre afetler; (1)
ani gelişen afetler ve (2) yavaş gelişen afetler olmak üzere iki grubum; neden olduğu kayıp ve
hasarlara göre afetler; düşük, orta ve yüksek seviyeli afetler olmak üzere üç gruba ve
kökenlerine göre afetler; (1) jeolojik ve jeotektonik afetler, (2) teknolojik ve insan kökenli
afetler ve (3) meteorolojik afetler olmak üzere üç gruba ayrılarak incelenebilir.
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Bunun yanında afetler için çok sayıda sınıflandırma yapmak da söz konusudur. Örneğin
afetler; (1) jeolojik-jeomorfolojik afetler (deprem, tsunami, volkanik püskürmeler, her türlü
kütle hareketleri), (2) klimatik-meteorolojik afetler (sel-taşkın, aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar,
aşırı kar yağışları, hava kirliliği, kuraklık, etkili rüzgarlar, hortum, tornado, kasırga, yıldırım
düşmesi, sis, dolu, çığ, don ve buzlanma, asit yağmurları, El Nino, buzulların erimesi, küresel
ısınma ve iklim değişmeleri), (3) hidrografik afetler (akarsu taşkınları, akarsuların kirlenmesi,
barajların taşması ve yıkılması, göl sularının kirlenmesi, deniz kabarmaları), (4) biyolojik
afetler (erozyon, orman yangınları, hayvanların neden olduğu salgınlar, böcek istilaları, çekirge
istilaları), (5) sosyal afetler (açlık, kıtlık, insanların toplu bulunduğu yerlerdeki büyük
yangınlar, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar, savaşlar ve soykırımlar, göçler, terör saldırıları) ve
(6) teknolojik afetler (maden kazaları, petrol tankeri kazaları, nükleer kazalar, endüstriyel
kazalar, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşımındaki kazalar, NBC silahlarının
kullanılması, uzay kazaları) olmak üzere altılı bir ayrıma tabi tutulabilir.
Bu bölümde ilgili literatürdeki hâkim sınıflandırmaya bağlı kalınarak afetler; doğal
afetler ve insan kaynaklı (beşeri) afetler olmak üzere ikili bir ayrım çerçevesinde incelenecektir.

2.2.1. Doğal Afetler
Doğa sürekli bir değişim içindedir. Bu değişimler kimi zaman tahmin edilebilirdirler.
Buna en iyi örnek mevsimlerdi. İlkbahardan sonra yazın, yazdan sonra sonbaharın, sonbahardan
sonra kışın, kıştan sonra ise tekrar ilkbaharın geldiğini ve bu döngünün böylece sürüp
gideceğini en moderninden en ilkeline tüm toplumlar bilmektedir. Ancak önceden tahmin
edilemeyen sel, deprem, su baskını, kuraklık gibi öyle olaylar da vardır ki, bu olaylar
gerçekleşip insan hayatını etkilediğinde yıkıcı sonuçlara sebep olabilir ve böylece doğal afetler
yaşanmış olur.
Doğal afetler; (1) jeolojik ve (2) meteorolojik afetler olmak üzere iki ayrı başlık altında
incelenebilir.

2.2.1.1. Jeolojik Afetler
Kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan afetlere jeolojik afetler
denilmektedir. En çok bilinen jeolojik kökenli afetler; deprem, heyelan, tsunami, kaya düşmesi,
volkan patlaması ve çamur seli olarak sıralanabilir.
Deprem: Deprem, yerküredeki ani meydana gelen hareketlerdir. Fay hatlarında biriken
gerilimin bir anda ortaya çıkmasıyla depremler meydana gelmektedir. Sürekli hareket halinde
kalıplaşmış yerküre plakaları, sınırları boyunca bazen birbirine saplanabilir veya çarpışabilir.
Bu olayda hemen salıverilemeyen enerji zamanla birikmektedir. Zamanla bu biriken enerji
patlayarak ortaya çıkmakta ve plakalarda kırılmalar meydana gelmektedir. Bu enerjinin
yansımasıyla, plakaların kırıldığı yerlerde deprem oluşmaktadır.
Depremler oluş türlerine göre (1) tektonik, (2) volkanik, (3) çöküntü şeklinde olabilir.
Tektonik depremler yerkabuğunu oluşturan levhaların hareketiyle oluşmaktadır. Yeryüzündeki
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depremlerin yaklaşın %90’nın tektonik deprem türüne girdiği söylenebilir. Türkiye’de olan
depremlerin de büyük bölümü tektoniktir. Volkanik depremler, volkanik dağların patlaması
sonucu oluşan yer sarsıntıları şeklindedir. Türkiye’de aktif yanardağların olmaması nedeniyle
volkanik depremlerin olmadığı söylenebilir. Çöküntü depremler ise karstik alanlarda yeraltında
kayaların erimesiyle oluşan boşlukların, mağaraların tavanlarının çökmesiyle meydana gelen
depremlerdir. Etki alanları dar olan bu depremlerin Türkiye’de Akdeniz Bölgesi’nde yaygın
olduğu söylenebilir.
Dünya’da ki çoğu ülke deprem açısından riskli ve tehlikeli bölgelerde yaşamaktadır.
Türkiye yüzölçümünün %42’si de birinci derece deprem kuşağı içerisindedir. Ülkemizdeki
başlıca deprem kuşakları Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı, Güneydoğu Anadolu Deprem
Kuşağı ve Batı Anadolu Deprem Kuşağı şeklindedir. Bu kuşaklar üzerinde ortalama iki üç yılda
bir yıkıcı depremler meydana gelmektedir. Türkiye topraklarını kuzey, güney ve batıdan
kuşatan bu deprem kuşakları sebebiyle, sanayi kuruluşları, konutlar, arsalar, barajlar,
kanalizasyonlar, köprüler, kırsal-tarım alanları, ulaşım alanları, enerji tesisleri (iletim ve
dağıtım), haberleşme tesisleri ve ekolojik çevre zarar görmektedir. Depremin gerçekleştiği
bölgenin coğrafi yapısı, nüfusun yoğunluğu, ekonomik yapısı vb. pek çok etken depremin
verdiği hasar miktarının değişmesine neden olmaktadır
Heyelan (Toprak Kayması):Heyelan (toprak kayması), kayalardan veya ihtiyaçlar
doğrultusunda insanlar tarafından oluşturulan yapay yeryüzü dolgularının; yerçekimi, su, eğim
vb. kuvvetlerden etkilenerek bulunduğu bölgeden aşağı doğru veya dışa doğru hareket
etmesiyle oluşmaktadır. Su, heyelanın oluşmasında oldukça önemli bir kuvvettir. Heyelanın
gerçekleştiği bölgelerde zemin eğimi fazladır. Eğimi fazla ve bol yağış alan zeminlerde heyelan
riski yüksektir. Ayrıca depremin nadiren de olsa heyelana neden olduğu görülmüştür. Yapılan
araştırmalarda toplamda 315 depremin olduğu bir durumda dört adet kaya düşmesi ve onüç
heyelan olduğu, üç adet deprem kaydında ise hem heyelan, hem de kaya düşmesi olayının
birlikte olduğu tespit edilmiştir. Buna göre heyelan oluşumunun depremin büyüklüğüyle ilişkili
olmadığı söylenebilir.
Heyelanın meydana gelmesinde zeminin örselenmemiş olması, topografik eğimi,
kohezyon, içsel sürtünme açısı, sertliği, çimentosu, vb. faktörler önemli rol oynamaktadır.
Depremlerin ardından gelen pek çok ve sürekli artçı sarsıntı, volkanik dağların aktif hale
geçmesi, kıyıya vuran güçlü dalgalar ve orman yangınları sonucu heyelanlar meydana
gelebilmektedir. Heyelanların deprem sonrası yardım için orada bulunan personel için de
önemli bir tehlike olduğu söylenebilir.
Tsunami: Tsunami, meydana gelen depremin denizin taban kısmında yarattığı ani şekil
değiştirmesine bağlı olarak devasa su kütlesinin hareketinin sonucunda ortaya çıkan dev
dalgalar olarak tanımlanabilir. Tsunami deniz tabanının şekli dışında, mevcut olan bir fayın
kırılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Deniz tabanında bulunan fayların türüne göre
deniz tabanı çökebilir, yükselebilir (eğim atımlı faylarda olduğu gibi) veya yatay olarak yer
değiştirebilir (doğrultu atımlı faylarda olduğu gibi). Düşey yöndeki hareketler su kütlesinin
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daha fazla hareketine neden olacağı için, tsunami yönünden eğim atımlı fayların daha etkili ve
önemli olduğu söylenebilir.
Bir denizaltı volkanının faaliyeti veya bir fayın hareketi bu bölgedeki suyun
kabarmasına neden olabilir. Bu kabarma, deniz yüzeyinde dalgalar şeklinde kendini gösterecek
ve dalgalar derin denizde 750-800 km hız ile ilerlemeye başlayacaktır. Dalganın hızı kıyıya
yaklaştıkça azalmaktadır. Ancak deniz suyunun geriye çekildikten sonra tekrar ileriye doğru
hareketi ile dalgalar sahilden iki-iki buçuk kilometre kadar içerlere girebilmektedir. Tsunaminin
bu derece etkili olmasının en önemli nedeni, rüzgarın oluşturduğu dalgadaki suyun hareketinin
dairesel ve kıyıda ileriye – geriye doğru iken tsunamideki suyun hareketinin çok hızlı hareket
eden bir akıntı şeklinde olmasıdır. Bu nedenle tsunaminin verdiği zararlar artmaktadır.
Kaya düşmesi: Eğimli yamaçlarda bulunan büyük kaya bloklarının şiddetli yağmurlar
veya rüzgarlar gibi hava koşulları ile koparak dağılması ile oluşan afet türüdür. Kaya
düşmelerine özellikle bitki örtüsünün tahrip edilmesi de neden olmaktadır. Ülkemizde daha çok
dik yamaçlarda görülen kaya düşmeleri, diğer afet türlerine göre hem daha az meydana
gelmekte hem de daha az zarar vermektedir. Kaya düşmeleri özellikle yakınında bulunan
yerleşim yerleri için tehlike arz edebilir. Bu nedenle önlem almak amacıyla kaymaya neden
olacak kayalar önceden parçalanmalı ya da yerleşim yerlerinden uzağa taşınmaya çalışılmalıdır.
Volkan patlaması: Yanardağ ya da volkanik patlamalar, magmanın (dünyanın iç
tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayaların), yeryuvarlağının
yüzeyinden dışarı püskürerek çıkmasıyla oluşan patlamalardır. Güneş sisteminde bulunan
kayalık gezegen ve aylarda (bazıları çok aktif olan) birçok yanardağ olmasına rağmen, bu olgu,
en azından dünyada, genellikle tektonik plaka sınırlarında görülmektedir. Magmanı düşük
oranlarda (%52'den az) silika içermesi durumunda lava mafik adı verilmekte ve lav
püskürürken çok akışkan hale gelerek uzun mesafelerce akabilmektedir.
Çamur seli: Çamur akıntıları, daha çok yarı kurak ve kurak bölgelerde görülmekte ve
bu sahalarda topografyayı şekillendiren etkenlerden biri olarak rol oynamaktadır. Su ile doygun
hale gelmiş olan maddeler oldukça hızlı bir şekilde ve vadileri izleyerek hareket edebilmektedir.
Yamaçların dik olması, ıslanınca kayganlaşan biçimlenmelerin, özellikle killi maddelerin
varlıkları, sağanak halinde şiddetli yağışlar ve sonuçta bitki örtüsünün azlığı çamur akıntılarının
oluşmasını kolaylaştıran faktörler olarak belirtilebilir. Bu şekilde harekete geçen kütleler,
aslında çamurdan oluşmakla birlikte, birkaç ton ağırlığında kayaları da beraberinde
sürükleyebilir.

2.2.1.2. Meteorolojik Afetler
Meteorolojik afetler, atmosferde oluşan olaylarla meydana gelmektedir. Atmosferde
gerçekleşen olaylar, insanlara yararlı olma sınırını aştıktan sonra meteorolojik afet niteliği
taşımaya başlamaktadır. Örneğin yağmurun yağması normal bir doğa olayı olarak kabul
edilirken, yağan yağmurun şiddetini ve miktarını arttırarak dereleri taşırması ve sele yol açması
bir meteorolojik afet olarak tanımlanmaktadır. En çok bilinen meteorolojik afetler olarak sel,
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çığ, fırtına, kasırga, yıldırım düşmesi, kuraklık, sis, iklim değişiklikleri, hortum ve erozyon
sıralanabilir.
Sel: Sel, aşırı yağışlar veya diğer nedenlerle bir bölgedeki toprağı tamamen veya kısmen
su altında bırakan; ani, büyük ve düzensiz su akıntıları olarak tanımlanabilir. İnsan hayatında
önemli bir yeri olan suyun, sele neden olması gibi bazı durumlarda zararı söz konusu olacaktır.
Şiddetli yağışlarla birden eriyen karların oluşturduğu sular da sellere sebep olabilmektedir.
Yamaçlardan aşağıya doğru inen sular birleşerek çoğalmakta ve akışları hızlanmakta; büyüyen
su kütlesi toprakla birlikte çok çeşitli maddeleri de sürüklemektedir. Sonunda bir dere, çay veya
ırmağa ulaşarak bunların yatağındaki suyu kabartan ve yatağına sığmayan sel suları, çevre
araziye taşarak su baskınlarına neden olacaktır. Seller bazen arazileri ve yerleşim birimlerini su
altında bırakıp binaları, köprüleri ve yolları yıkarak ve enerji santrallerini tahrip ederek çok
büyük yıkımlara sebep olabilmektedir. Bu arada can ve mal kaybı da söz konusu olabilecektir.
Çığ: Çığ; dağlık ve eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında, tabakalar halinde birikmiş olan
kar kütlesinin iç ve dış etkilerle aşağı doğru hızla kayması,yağan karın buz ile beraber
yuvarlanması olayıdır. Bir çığın alt tabakaya sınırlı sürtünme olayından ötürü, saatte 300
kilometre gibi çok yüksek bir hıza ulaşma olanağı vardır. Karla karışık şiddetli bir rüzgar (çığ
rüzgarı) çığa sebep olabilir ve bu durumda çığ çok daha büyük bir yıkıma yol açabilir.
Fırtına: Rüzgârın alışıldık seviyeden daha hızlı esmesine fırtına denilmektedir. Hızlı
esen rüzgar kendi kuvvetinin yanında çevresini de etkilemekte, eğer denizdeyse çevresinde
büyük dalgalar oluşturabilmektedir. Karada fırtına ise çevresindeki bina, insan ve bitkilere zarar
verebilecek derecede şiddetli olabilir. Büyük fırtınalarla özellikle tropik kuşaklar ve
okyanuslarda karşılaşılmaktadır.
Kasırga: Fırtınanın çok şiddetli hali kasırga olarak adlandırılmaktadır. Saatteki hızı 300
kilometreyi bulan yağmurlu fırtınalara kasırga adı verilmektedir. Genel olarak büyük can ve
mal kaybına neden olur kasırgalar geniş yerleşim alanlarını etkileyebilir. Kasırgalar genellikle
Amerika kıtasının güney ve orta bölümlerinde ve deniz suyu sıcaklığının 27 dereceden fazla
olduğu sıcak denizlerde görülmektedir.
Yıldırım düşmesi: Havanın iyi bir iletken olmaması, bünyesinde elektrik yükleri
taşıyan bulutların oluşmasına neden olmaktadır. Bulutla yer arasındaki potansiyel fark arttıkça
aradaki havanın delinmesi de kolaylaşmakta ve belli bir değerden sonra havanın delinmesiyle
oluşan iletken kanal boyunca buluttan yere veya yerden buluta elektriksel boşalma
başlamaktadır. Bulutla bulut arasında olan elektriksel boşalmaya şimşek; bulut ile yer arasında
olan elektriksel boşalmaya yıldırım denilmektedir.
Kuraklık: Kuraklık, iklimdeki nemin dengesizliği nedeniyle su kaynaklarının azalması
ve azalmanın tarımı ve canlıları olumsuz yönde etkilemesi olarak tanımlanabilir. Bir bölgede
nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen kuraklık,
doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Genellikle yavaş
gelişen kuraklık uzun bir dönemi kapsayabilmektedir. Kurak iklimlerin hüküm sürdüğü
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yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı
olumsuz etkilenmektedir. Kuraklık tespit edilmesi ve başa çıkılması en zor felaketlerdendir.
Sis: Sis, yeryüzündeki yatay görüş mesafesini bir kilometrenin altına düşüren
meteorolojik bir olaydır. Sis, yerle temas eden hava içindeki su buharının sıvılaşması veya
donarak kristalleşmesi sonucu ortaya çıkan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden
meydana gelmekte ve başta ulaşım olmak üzere hayatı felç edebilmektedir.
İklim Değişiklikleri: İklim değişikliği, karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen
doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini
bozan ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan bir değişiklik biçiminde tanımlanabilir. Küresel
iklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve
sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı birikimlerindeki hızlı
artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey
sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir.
İklim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların
başında gelmektedir. İnsan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından
tehdit oluşturabilecek olumsuz etkileri nedeniyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol
açabilecek bir sorun olarak değerlendirilen iklim değişikliği, özellikle son yıllarda uluslararası
gündemin üst sıralarında yer almaktadır. Keza yaşanan iklim değişiklikleri; tatlı su
kaynaklarının azalmasına, gıda üretimi koşullarındaki genel değişikliklere ve insanların
yaşamını tehdit edecek sellerin, fırtınaların, sıcak hava dalgalarının ve kuraklığın oluşmasına
neden olmaktadır.
Hortum: Hortum, kümülüs bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen
bir rüzgâr türü olarak tanımlanabilir. Hortum, bulutlardan yere kadar uzanmakta ve büyük
yıkımlara neden olmaktadır. Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum,
yerden emdiği sular ile bir su hortumu oluşturabilir. Havanın mevsimsel değişimine göre kar
hortumu ve alev hortumları da oluşabilmektedir.
Erozyon: Erozyon, yer kabuğunun üzerindeki toprakların, başta akarsular olmak üzere
türlü dış etkenlerle aşındırılıp, yerinden koparılması, bir yerden başka bir yere taşınması ve
biriktirilmesi olayı olarak tanımlanabilir. Erozyon oluşumunun nedenleri bazı doğal
unsurlardır. Diğer bir söylemle erozyon tabiatın kuruluşundan bu güne kadar gerçekleşen ve
tabii bir olaydır. Doğal yolla gerçekleşen bu erozyon tabiat tarafından toprak oluşumu ile
dengelenebilmektedir. Ancak doğal yolla gerçekleşen erozyon insanların etkisiyle tabiatın
karşılayamayacağı oranda artabilmektedir. Bu şekildeki erozyona hızlandırılmış erozyon
denilmektedir.Erozyonun tanımından da anlaşılacağı gibi erozyonun en önemli nedeni, toprağın
aşınıp taşınmasına etki edebilecek faktörlerin etkisinin arttırılmasıdır. Bitki örtüsü yönünden
zayıf toprakların taşınımı oldukça kolay olduğundan bitki örtüsünün zayıflığı erozyonun
nedenlerinden biri olarak belirtilebilir. Erozyonun en önemli sebeplerinden biri de bilgisizliktir.
Özellikle tarım yapılan arazilerde, bilinçli olunmadan erozyonun artmasına neden
olunmaktadır. Tarımsal arazilerde anızların yakılması kısa vadeli ürün artışına sebep olur.
Bunun sonucunda yeterli bilgi sahibi olmayan çiftçiler anızları yakarak toprak yapısı ve
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toprakta yaşayan canlılara zarar vererek dolaylı yollarla erozyona sebep olabilmektedir. Orman
yangınları da doğal bitki örtüsü ve yaşayan organizmaların yok olması ile erozyonun artışına
sebep olmaktadır. Özellikle dağlık alanlardaki ormanların yanarak yok olması erozyonu daha
fazla etkilemektedir. Erozyon yağışın dışında mevcut akarsu, dere veya göller ile de
gerçekleşebilir. Örneğin akarsular, suyun aşındırma gücü sayesinde toprağı aşındırarak bir
başka yere taşıyabilir. Yoğun yağışlar sonrasında taşkınların olması ile de toprak taşınabilir.
Toprağın bünyesi de erozyonun başlıca nedeni olabilmektedir. Kumsallarda rahatlıkla
görülebilen kum bünyeli topraklar, dayanıksızlıkları nedeniyle erozyona neden olabilir.

2.2.2. İnsan Kaynaklı (Beşeri) Afetler
İnsan kaynaklı afetler tıpkı doğal afetler gibi insan, enerji ve mal kaybına neden olan
beşeri afetlerdir. Bu konuda özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte, önceden afet olarak
görülmeyen olayların da afet olarak değerlendirilmeye başladığı görülmektedir. Keza afetlere
sadece doğa olayları değil, insan eliyle oluşan kazalar, teknolojiler de sebep olabilmektedir.
Örneğin nükleer santrallerde meydana gelen erimeler veya uçak kazaları teknolojinin
ilerlemesiyle mümkün olmuştur.
İnsan kaynaklı afetler, kasdi olsun ya da olmasın, insan faaliyetleri sonucu meydana
gelmiş olaylardır. Teknolojik kazalar dışında savaşlar, iç savaşlar ve politik sıkıntılar insan
kaynaklı afetlere örnek olarak verilebilir. Bu tür afetler de can ve mal kaybına veya temel
hizmetlerin ve yaşam kalitesinin sağlanamaması gibi sonuçlara neden olabilmektedir. Bu tür
afetlerde insanlar, Suriye iç savaşında da görüldüğü üzere, ülkelerindeki yerlerinden göç etmek
zorunda kalıp başka ülkelerde mülteci durumuna düşebilmekte ve yardıma muhtaç hale
gelebilmektedir.
Teknoloji kaynaklı afetler, insan yaşamındaki yeniliklerin olumsuz sonuçlarının insan
hayatına, mal kaybına ve çevre zararına yol açmasıdır. Teknolojik afetler, kimyasal
serpintilerden, güç kesintilerine, bilgisayar programlarındaki hatalardan, büyük taşımacılık
kazalarına kadar çeşitli şekillerde meydana gelebilmektedir. Bu tür afetlerin teknolojik
gelişmelerle doğru orantılı olduğundan insanlık için yeni bir tür olduğu ve sonuçlarının tam
olarak bilinemediği söylenebilir. Bu tür afetlerin tahmin edilmesi çok zor olmakla beraber
bunlara neden olan koşullar da tam olarak bilinememektedir. Ayrıca doğal afetler de teknolojik
afetleri tetikleyebilir. Örneğin Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami
sonrasında oluşan nükleer felaket büyük bir endişeye neden olmuştur. Teknolojik afetler,
teknolojinin ilerlemesiyle gittikçe çeşitlenmekte ve daha sık olmaya devam etmektedir.
Oluşumu insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen,
teknolojik nedenlerden kaynaklanabilen; bazısı ise farklı nedenlerle bağlı olarak kasdi şekilde
oluşturulan afet türleri aşağıda görülebilir.
Sabotajlar: Savaş sanayisinin, sınai, ticari, zirai üretim araçlarının ve ürünlerinin, enerji
üretim ve ulaşımına ait tesislerin, her türlü ulaşım ve muhabere sistem ve araçlarının, milli
ekonomiye, milli kültüre ve sağlık hizmetlerine katkısı bulunan sair tesislerin, harp silah ve
vasıtalarının, personelin ve idari yapının tamamen veya geçici bir süre için faaliyet dışı
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kalmasını sağlamak amacıyla tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet şekline sabotaj
denilmektedir. Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere göre değişiklik
arz edebilir. Örneğin yangın çıkartarak, patlayıcı maddelerle, mekanik düzeneklerle, biyolojik,
bakteriyolojik veya kimyasal maddelerle sabotaj yapılabileceği gibi fikri yazılarla ve
söylemlerle veya psikolojik zorlamalarla sabotajlar yapılabilmektedir.
Patlamalar: İdeal karışımda tutuşan parlayıcı maddenin çok hızlı ve kontrol edilemeyen
bir enerjiyi açığa çıkarmasıdır. Genellikle insana bağlı olarak, dikkatsizlik ve tedbirsizlik
nedeniyle meydana gelebileceği gibi bir savaş ya da terör saldırısı sırasında kasdi olarak
yapılabilir.
Savaşlar: Savaşlar da insan kaynaklı afetlerin başında gelmektedir. İnsanlık tarihinde
her zaman bu tehlike var olmuştur. Farklı nedenlerle insanlar birbirlerini katletmişler ve toplu
ölümlere neden olmuşlardır. Yakın tarihimizde yaşadığımız iki dünya savaşı, insan kaynaklı
afetlere örnek olarak verilebilir.
Kargaşa ve Ayaklanmalar: Anarşi, çatışma, ihtilal, ayaklanmalar ve iç savaşlar binlerce
insanın hayatına mal olabilmektedir. Bu gibi toplumsal olaylar güvenlik ve huzurun kalkmasına
neden olmakta, insanların can ve mal güvenliği için büyük tehditler oluşturmaktadır. Başta
Suriye’de yaşanan iç savaş ve Afrika ülkelerinde bir türlü son bulmayan diğer iç savaşlar; bazı
Güney Amerika ülkelerinde yaşanan ihtilal ve ayaklanmalar, Güney Asya'da yaşanan çatışma
ve savaşlar, Ortadoğu'da yaşanan gerginlikler, yakın siyasi tarihimizde yaşanılan Arap Baharı
olayları, insan kaynaklı afetlere örnek olarak verilebilir.
Bununla birlikte özellikle son yıllarda artan terör olayları da insan kaynaklı afetlere örnek
olarak verilebilir. ABD’de yaşanan 11 Eylül Saldırıları, DAEŞ terör örgütünün başta Irak,
Suriye ve Fransa olmak üzere ülkemizde de gerçekleştirdiği terör saldırıları, PKK terör
örgütünün ülkemizde gerçekleştirdiği saldırılar vb. kargaşa ve korkuya neden olan ve kasdi
olarak gerçekleştirilen insan kaynaklı afetlere örnek olarak verilebilir.
Yangınlar: Tedbirsizlik, dikkatsizlik ve vurdumduymazlık gibi nedenlerle, meydana
gelen yangınların çoğuna insan sebep olmaktadır. Özellikle büyük çapta meydana gelen
yangınlar, genel yaşamı olumsuz yönde etkileyerek maddi manevi zararlara neden olmaktadır.
Bunun yanında kimi insanlar; kin, nefret, intikam, gözdağı vermek, tarla açmak, sigorta
şirketlerini dolandırmak, delilleri yok etmek, rakip firmalar yıldırmak, terör olayları veya
psikolojik nedenlerden dolayı bilinçli olarak yangın çıkarmakta ve büyük felaketlere neden
olmaktadır.
Hava, Su, Çevre ve Toprak Kirlenmesi: İnsan kaynaklı afetlerin biri de yaşam
alanlarımızın kirlenmesidir. Başta nükleer ve termik santraller olmak üzere, yakıtların gereği
gibi yakılmaması, fabrikalarda mal ve hizmet üretiminin ve ulaşım araçlarının artması, ısıtma
tesisatlarının aşırı çalışması vb. nedenlerle canlıların yaşamı için gerekli olan havadaki oksijen
oranı diğer zehirli gazlar lehine azalmakta, bu durumda hava kirliliğine neden olmaktadır. Hava
kirliliği sonucunda ise solunum yolu hastalıkları artmaktadır.
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Ayrıca insanların suyu bilinçsizce kullanmaları neticesinde su kaynakları da hızla
azalmakta ya da kirlenmekte, bu durum da yaşamı tehdit eder hale gelmektedir. Su kirlenmesi
nedeniyle erken doğum, kısırlık, sakat doğmalar, kanser, gelişim bozukluğu vb. hastalıklar
artmakta, eko sistemdeki kara ve deniz hayvanlarının sayılarında ciddi azalmalar görülmekte
ve birçok hayvanın nesli tükenmektedir.
Hava ve su gibi insan kaynaklı olarak çevrenin de kirlenmesi söz konusudur. Çevre
kirlenmesi, başta insanlar olmak üzere tüm canlıların sağlıklarına kısa veya uzun bir sürede
olumsuz yönde etki yapan ve canlıların ekolojik dengesini bozan çevre değişiklikleri olarak
tanımlanabilir. Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme, köyden kente yaşanan göçler ve kent
nüfuslarının çoğalması, çevre sorunlarını artırmıştır. Sanayi atıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya
çıkan dumanlar, petrol ve ilaç atıkları, plastik ürünler, suni gübreler ve çöpler, çevre
kirlenmesine sebep olan en önemli etkenler olarak belirtilebilir.
Bireyler, hatalı kullanım sonucunda çeşitli ilaç ve gübrelerle toprağın tarıma elverişsiz
hale getirebilir. Bu durum da toprak kirliliğine neden olacaktır. Toprak kirliliği ise toprağın
verimini azaltacak ve bitki hastalıklarını çoğaltacaktır. Bu nedenle çiftçiler tarlada
kullanacakları ilaç ve gübreler için ziraat mühendisleri veya teknisyenlerden bilgi almalı, hangi
gübrenin hangi cins toprakta yararlı olacağını bilmelidir.
Ulaşım Kazaları: Ülkemizde de söz konusu olduğu üzere, yaşanan ulaşım kazaları terör
ve savaşlardan daha fazla can kaybına sebep olabilmektedir. Trafik kazaları ulaşım kazaları
arasında en çok yaralanma ve ölümün ortaya çıktığı kaza türüdür. Özellikle ülkemizde ulaşımın
karayolu ağırlıklı olması ve bu konudaki eğitimsizlik, kaza ve buna bağlı ortaya çıkan
yaralanma ile ölümlerde dünya sıralamasında ilk sıralarda yer almamıza neden olmaktadır.
Bunun yanında karayolu araçlarına göre çok daha az görülmesine karşın uçak kazaları da ölüm
olaylarının çok daha fazla karşılaşıldığı kaza türü olarak dikkat çekmektedir. Tren kazalarına
da trafik kazalarına göre daha ender rastlanılmaktadır. Ancak tren çarpışması kazalarında da
yolcu kapasitesinin fazla olası nedeniyle çok sayıda toplu ölüm vakaları görülebilmektedir.
Deniz kazaları ise; iki veya daha çok deniz aracının çarpışması, aracın batması veya terk
edilmesi, aracın enkaz hâline gelmesi, alabora olması, karaya oturması, araçta infilâk, yangın
ve arıza halleri sonucunda ağır maddi hasar meydana gelmesi, çevreye zarar vermesi, araçta
bulunan insanlarda ve eşyalarda zarar oluşması durumunda meydana gelen ve ciddi sonuçlara
neden olabilen ulaşım kazalarındandır.
Baraj Patlamaları: İçme suyu, elektrik üretimi ve tarımsal üretimde yerine ikâmesi
olmayan barajlar, ülkelerin gelişmişliğinde ve kalkınmasında büyük öneme sahiptir. Barajlar
akarsuların üzerinde, geniş havzalı olarak ve ekonomik maliyetler göz önünde bulundurularak
dar geçitler üzerinde inşa edilmektedir. Ülkemizde barajların %’93’ünün deprem bölgelerinde
olduğu düşünüldüğünde, bir barajın yıkılması halinde alt tarafta kalan yerleşim ve sanayi
alanlarında büyük sellerin oluşma ihtimali, ciddi ve üzerinde durulması gereken bir risk faktörü
olarak belirtilebilir.
Sanayi Kazaları: Teknolojinin üretim merkezleri olan sanayi tesislerinde bilinen veya
bilinmeyen nedenlerle her gün yüzlerce kaza meydana gelmektedir. Bunlar; üretim, depolama
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ve taşıma esnasında gerçekleşebilmektedir. Örneğin; 3 Mayıs 2014'te Manisa’nın Soma
ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlan
madencilik kazası, insan kaynaklı bir afet olarak düşünülebilir. .İstatistiklere göre son bir yıl
içinde her ay ortalama 10 bin kişinin sanayi kazalarında öldüğü belirtilmektedir. Bu ve bunun
gibi sanayi kazalarında dünyanın muhtelif yerlerinde milyonlarca kişi ölmekte ve telafisi
imkânsız maddi ve manevi zararlar meydana gelmektedir.
Nükleer Kazalar: Nükleer felaket; insanlara fiziksel, zihinsel, duygusal ve ekonomik
hasar veren önemli afetlerdir. Ayrıca nükleer kazalar, gelecek nesiller üzerinde de ciddi etkilere
yol açacak bir afettir. 1986 yılında gerçekleşen Çernobil faciası ve 2011 yılında tsunaminin
etkisiyle meydana gelen Fukuşima nükleer kazası, büyük nükleer kazalara örnek olarak
verilebilir. Çernobil kazasından sonra çöken radyoaktif iyodinden kaynaklanan çocukluk tiroid
kanseri, kazanın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak dikkat çekmiştir. Fukuşima’daki
kaza ise uzmanlar tarafından Çernobil felaketinden sonra en büyük ikinci nükleer kaza olarak
tanımlanmış ve tüm reaktörlerde sorun yaşanmasından dolayı bu kaza bugüne kadar ki en
karmaşık nükleer kaza olarak tanımlanmıştır.
Teknolojik Savaşlar: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte savaş teknolojisini elinde
bulunduran ülkeler veya bu teknolojiyi ele geçiren illegal kuruluşlar insanlık karşısında büyük
tehdit oluşturmaktadır. Örneğin; ABD-Irak savaşında havadan yağdırılan bombalarla yüz
binlerce masum sivil halk, kadın çocuk demeden katledilmişlerdir. Benzer şekilde İsrail ve
Filistin arasındaki gerginliklerde İsrail’in masum sivil halka misket bombası kullanması, Suriye
iç savaşında devletin kendi halkına kimyasal bomba atması, insan kaynaklı teknolojik afetlere
örnek olarak verilebilir.
Siber Saldırılar: Teknolojik ilerlemenin hız kazandığı günümüzde saldırıların da
teknoloji alt yapılı olarak yapılması kaçınılmaz olmuştur. Bilgisayar ve internet alanında
uzmanlaşmış hacker diye tabir edilen hack veya hacker gruplarının banka, polis, jandarma,
devlet, şahıs, firma vb. sitelere veya bilgisayarlara zarar vermek amacı ile yaptıkları saldırıya
siber saldırı denilmektedir. Bu saldırılar neticesinde bilgisayara yada sitelere solucanlar,
trojenler sokularak ya da açıklar aranıp bulunarak bilgiler ele geçirilebilmekte veya var olan
bilgiler yok edilebilmektedir. Bazen ülkeler/şahıslar da birbirleri ile siber savaş içine
girebilmektedir. Günümüzde yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte siber saldırı, bir diğer
deyişle sanal saldırı olayları da artmaktadır. Cep telefonu, sosyal medya ve iletişim ortamları,
internet siteleri, online oyunlar, elektronik posta aracılığıyla bir kişi veya bir grup tarafından
başka bir bireyi karalayıcı veya küçük düşürücü yayın ve duyurular yapılarak kişilik haklarına
saldırılması da siber (sanal) saldırıdır. Bilinçli bir şekilde uygulanan bu saldırıda kişi; taciz,
tehdit ve şantaj gibi durumlarla karşı karşıyadır.
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Uygulamalar
Dünyada Siber, Türkiye’de Doğal Afet ve Terör Endişesi Artıyor
Dünya sigorta devi Allianz’ın yayımladığı yıllık Risk Barometresi Raporu’nda, iş
dünyasındaki kesintiler arka arkaya dördüncü yıl en yüksek risk olurken, jeopolitik
istikrarsızlık ve teknolojik sorunlar da iş hayatındaki kayıpların yeni sebepleri olarak ortaya
çıkıyor. Rekabetçi piyasa ortamı ve siber tehditler ise ilk kez ilk üç küresel iş riskleri arasında
yer aldı.
Türkiye’den gelen verilere göre ise iş dünyası için en büyük risk doğal afetler. Savaş, terör
ve ayaklanma gibi politik riskler hemen ikinci sırada yer alıyor. İş dünyasındaki kesintiler
üçüncü sırada yer alırken, dünya ortalamasında ilk üç küresel risk arasında yer alan siber
riskler Türkiye’de yedinci sırada yer aldı.
Dünyanın önde gelen sigorta ve finans şirketi Allianz’ın, çok uluslu şirketleri ve küresel
ekonomiyi tehdit edebilecek olası risklerin analiz edildiği 2016 yılının Risk Barometresi
yayımlandı. 2016 yılında işletmeler için risk tablosu büyük ölçüde değişim gösteriyor.
Şirketler doğal afetler veya yangın gibi geleneksel sanayi riskleri hakkında daha az endişe
duyarken, pazarlardaki yoğun rekabet ve siber tehditler ile ilgili hakkında duydukları endişe
giderek artıyor. Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) tarafından yayımlanan
“Allianz Risk Barometresi 2016”, 40'dan fazla ülkeden 800 risk yöneticisi ve sigorta
uzmanının katılımı ile gerçekleştirilen kurumsal risklerle ilgili araştırma bulgularını içeriyor.
Allianz Risk Barometresi verilerine göre, iş ve tedarik zinciri kesintisi küresel işletmeler için
arka arkaya dördüncü yıldır en yüksek risk olmaya devam ediyor. Ancak, birçok şirket,
genellikle maddi hasarlardan kaynaklanan iş kesintisi kayıplarının, giderek daha artan bir
düzeyde, siber saldırılar, teknik arıza veya jeo-politik istikrarsızlık gibi yeni bir takım,
aksaklığa sebebiyet veren "fiziksel olmayan hasar" etmenlerinden kaynaklanacağından
endişe duyuyor. Allianz Risk Barometresi’nde bu yılın en çok yükselen risklerinden piyasa
gelişmeleri ve siber olaylar ilk kez, ilk üç risk arasında yer aldı.
Siber tehditler şirketler tarafından önümüzdeki 10 yıl içinde en önemli uzun vadeli risk olarak
nitelendiriliyor. Buna karşılık, doğal felaketlerin, dünyada arka arkaya dördüncü yıldır iki
basamak birden düşmesi, 2015 yılında doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların, 2009
yılından bu yana en düşük seviyesine ulaşmasıyla bağlantılı olduğu görülüyor.
AGCS CEO'su Chris Fischer Hirs, Allianz Risk Barometresi 2016 ile ilgili
değerlendirmesinde birçok sanayi sektörünün temel bir dönüşüm geçirirken, kurumsal risk
tablosunun da değiştiğini belirterek şunları söyledi: "Yeni teknolojiler, artan dijitalleşme ve
'nesnelerin interneti' müşteri davranışlarını, endüstriyel işlemleri ve iş modellerini
değiştirerek yeni fırsatlar getiriyor. Ama aynı zamanda yeni sorunlara karşı işletme çapında
müdahaleye duyulan ihtiyaç konusunda farkındalık oluşturuyor. Sigortacılar olarak bizlerin,
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bu yeni gerçekler ile başa çıkabilmelerine yardımcı olmak için kurumsal müşterilerimiz ile
birlikte çalışmamız gerekiyor."
Zorlu Piyasa Ortamı
Yanıtların %34’ünde, yoğun rekabet veya piyasa dalgalanması veya durgunluğu gibi piyasa
gelişmeleri 2016 yılının en önemli üç iş riskinden biri olarak nitelendirildi. Bu da bu yeni
kategoriyi genel sıralamada ikinci en yüksek risk yaptı. Piyasa gelişmelerinin ilk üç iş riski
arasında sıralandığı sektörler sırasıyla mühendislik, finansal hizmetler, imalat, deniz ve
denizcilik, ilaç ve taşımacılık olarak belirlendi. Buna ek olarak, bu risk, Avrupa, Asya-Pasifik
ve Afrika ve Orta Doğu'da ilk iki endişe kaynağı arasında yer alıyor.
Siber Saldırılar Büyük Endişe Oluşturuyor
İşletmeler için küresel düzeyde siber suç veya veri ihlallerinin yanı sıra teknik bilgi
teknolojileri hatalarını da içeren siber olaylarla ilgili endişeler giderek artıyor. Raporda siber
olaylar geçen yıla göre %11'lik artış gösterdi ve yanıtların %28'ini oluşturdu. Siber olaylar,
beş yıl önce yayımlanan ilk Allianz Risk Barometresinde yanıtların sadece % 1'inde bir risk
olarak nitelendirilmişti. Yanıtlara göre, işletmeler için itibar kaybı %69 oranıyla bir siber
olaydan sonra ekonomik kayıpların ana nedeni olarak gösterilirken, bunu %60 ile iş kesintisi
ve %52 ile veri ihlali sonrası sorumluluk davaları izledi. Allianz Risk Barometresine göre
şirketler bir yandan siber saldırıların artan karmaşıklığından da endişe duyarken, diğer
taraftan pahalıya mal olan iş kesintilerine yol açmasına rağmen IT arızalarını hafife alma
eğilimindeler.
Jeopolitik İstikrarsızlık ve Terör Endişesi Büyüyor
İş kesintileri, Allianz Risk Barometresinde arka arkaya dördüncü yıldır en yüksek tehlike
olmaya devam ediyor. AGCS sigorta tazminat talepleri analizinin de gösterdiği gibi,
işletmeler için iş kesintisi kayıpları gerçekten da 10 yıl öncesine göre genel kaybın daha
büyük bir kısmını oluşturuyor. Ankete verilen yanıtlara göre, şirketlerin en çok korktuğu
başlıca iş kesintisi nedenleri arasında doğal afetler (%51) ve hemen ardından yangın /
patlamalar (%46) yer alıyor. Ancak, anket bulgularına göre, çok uluslu şirketler de savaş veya
ayaklanmalar, tedarik zincirlerini etkileyebileceği veya kendi çalışanları veya varlıkları terör
eylemlerinden zarar görebileceği için jeopolitik istikrarsızlığın yıkıcı etkileri hakkında
giderek daha fazla endişe duyuyorlar.
Türkiye İçin En Büyük Risk Doğal Afetler ve Politik Riskler
Türkiye’den gelen verilere göre ise iş dünyası için en büyük riskin doğal afetler olduğunu
ortaya koydu. Savaş, terör ve ayaklanma gibi politik riskler hemen ikinci sırada yer alıyor. İş
hayatında kesintiler üçüncü sırada yer alırken, dünya ortalamasında ilk üç küresel risk
arasında yer alan siber riskler Türkiye’de 7. sırada yer aldı. Türkiye’deki sigorta yöneticileri
ve risk uzmanları, Türkiye için fırtına, sel, deprem gibi doğal afet riskini %55 ile ilk sırada
görüyor. Savaş, terör, ayaklanma gibi riskler %39 ile ikinci sırada, tedarik zinciri kesintileri
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%30 ile üçüncü sırada yer alıyor. %30 ile üçüncü sırayı paylaşan bir diğer risk ise Türkiye’de
kemer sıkma programları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve enflasyon gibi makroekonomik
riskler. Yangın, patlama gibi riskler %27 ile beşinci sırada yer alırken, piyasadaki
dalgalanmalar, yoğun rekabet ve durgunluk gibi pazar gelişmelerindeki riskler %21 ile altıncı
sırada yer alıyor. Ekonomik yaptırımlar ve korumacılık çabalarını içeren regülasyonlar de
%18 ile yedinci sırada yer alırken, dünya ortalamasında ilk üç sırada gösterilen ve siber
saldırılar, veri ihlalleri ve bilgi teknolojileri arızalarından oluşan siber riskler Türkiye’de %18
oranıyla yedinci sırayı paylaştı. Hırsızlık, yolsuzluk ve dolandırıcılık riski ise %15 ile 9.
sırada. Türkiye’de itibar ya da marka değer kaybının %9 oranı ile son sırada yer alması ise
dikkat çekti.
Kaynak: Allianz Sigorta, https://www.allianzsigorta.com.tr/tr/duyurular/haberarsivi/Allianz-2016-Kuresel-Risk-Barometresi-yayimlandi/
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Uygulama Soruları




Son yıllarda meydana gelen afet türlerine yönelik trendler hakkında bilgi veriniz.
Türkiye için en büyük risk olan afet türlerini belirtiniz.
Çok uluslu şirketlerin en çok endişe duyduğu afet türleriniz belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet; günlük yaşantımızda olumsuz sonuçlar doğuran, meydana gelişi önceden kesin
olarak kestirilemeyen, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal,
teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylar olarak tanımlanabilir. Afetlerin sınıflandırılmasına
yönelik farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar görülebilmektedir. Bununla birlikte afetlerin
sınıflandırılmasındaki hâkim yaklaşımın, doğal afetler ve insan kaynaklı (beşeri) afetler olmak
üzere ikili bir ayrım şeklinde olduğu söylenebilir.
Afetin büyüklüğü genel olarak, bir olayın meydana getirdiği can kayıpları,
yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Bu
değişik kavramlar içerisinde en kutsalı ve en önemlisi insan canı olduğu için, kamuoyunda
afetin büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek
eğilimi vardır. Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler; olayın fiziksel büyüklüğü, olayın
yerleşme alanlarına olan uzaklığı, fakirlik ve az gelişmişlik, hızlı nüfus artışı, tehlikeli
bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme, ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış
kullanımı, bilgisizlik ve eğitim eksikliği ve toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği
koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaşabildiği düzey şeklinde sıralanabilir.
Bunun yanında ilgili literatürde ikincil afet kavramıyla da karşılaşılmaktadır. İkincil
afet, bir afet sonrasında onun etkisiyle ortaya çıkan yeni bir afet olayı ya da olayları olarak
tanımlanabilir. Örneğin depremler, bazen tsunamiler, heyelanlar, yangınlar, salgın hastalıklar
ve baraj kazaları gibi ikincil afetlere neden olabilmektedir.
Afetlerin sınıflandırılmasına yönelik farklı kaynaklarda farklı yaklaşımlar
görülebilmektedir. Ancak ilgili literatürde hakim sınıflandırma yaklaşımının doğal afetler ve
insan kaynaklı (beşeri) afetler olmak üzere ikili bir ayrım çerçevesinde olduğu görülmektedir.
Doğal afetler, önceden tahmin edilemeyen ve gerçekleşip insan hayatını etkilediğinde
yıkıcı sonuçlara sebep olabilen jeolojik ya da meteorolojik doğa olayları olarak tanımlanabilir.
Jeolojik afetler, kaynağını yer kabuğu ya da yerin derinliklerinden alan afetlere denilmektedir.
En çok bilinen jeolojik kökenli afetler; deprem, heyelan, tsunami, kaya düşmesi, volkan
patlaması ve çamur seli olarak sıralanabilir. Atmosferde oluşan olaylarla meydana gelen
afetlere ise meteorolojik afet denilmektedir. En çok bilinen meteorolojik afetler olarak sel, çığ,
fırtına, kasırga, yıldırım düşmesi, kuraklık, sis, iklim değişiklikleri, hortum ve erozyon
sıralanabilir.
İnsan kaynaklı afetler tıpkı doğal afetler gibi insan, enerji ve mal kaybına neden olan
beşeri afetlerdir. Oluşumu insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle
meydana gelen, teknolojik nedenlerden kaynaklanabilen; bazısı ise farklı nedenlerle bağlı
olarak kasdi şekilde oluşturulan afet türlerine örnek olarak sabotajlar, patlamalar, savaşlar,
kargaşa ve ayaklanmalar, yangınlar, hava, su, çevre ve toprak kirlenmesi, ulaşım kazaları, baraj
patlamaları, sanayi kazaları, nükleer kazalar, teknolojik savaşlar ve siber saldırılar verilebilir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Afetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Çok büyük doğa olayı insanları etkilemese bile afet olarak kabul edilmektedir.
Genellikle doğal afet ve insan kaynaklı (beşeri) afet ayrımında incelenir.
Afet doğal olabildiği gibi teknolojik ve insan yapısı da olabilmektedir.
Meydana gelişi önceden kesin olarak kestirilemeyen olaylardır.
Hiçbiri

2.

Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne etki eden faktörlerden biri
değildir?
Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı
Fakirlik ve az gelişmişlik
Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme
Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı
Devletin yönetim biçimi

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne etki eden doğal kökenli
faktörlerden biridir?
Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı
Hızlı nüfus artışı
Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı
Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici
önlemlerin ulaşabildiği düzey
Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme
Bir afet sonrasında onun etkisiyle ortaya çıkan yeni bir afet olayı ya da
olaylarına ne ad verilmektedir?
Sonraki afet
Gelecek afet
Ardışık afet
İkincil afet
Artçı afet

a)
b)
c)
d)
e)

İlgili literatürde afetlere yönelik genellikle hangi sınıflandırma
yapılmaktadır?
Doğal – Teknolojik – Politik afet
Doğal – İnsan kaynaklı (beşeri) afet
Ani gelişen – Yavaş gelişen afet
Düşük – Orta – Yüksek seviyeli afet
Jeolojik – Meteorolojik afet

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi jeolojik doğal afetlerden biridir?
Sel
Erozyon
Tsunami
Kuraklık
Kasırga

5.
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a)
b)
c)
d)
e)

Jeolojik bir afet olan depremle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Yerküredeki ani meydana gelen hareketlerdir
Oluş türlerine göre tektonik, volkanik ve çöküntü olmak üzere üçe ayrılır.
Yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %90’ı tektonik deprem türüne girer.
Türkiye’de en çok çöküntü deprem türü görülmektedir.
Volkanik depremler, volkanik dağların patlaması sonucu oluşur.

8.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik doğal afetlerden biridir?
Erozyon
Heyelan
Kaya düşmesi
Volkan patlaması
Çamur seli

9.

İnsan kaynaklı (beşeri) afetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Tıpkı doğal afetler gibi insan, enerji ve mal kaybına neden olan afetlerdir.
Kasdi olmayan insan davranışlarından ibaret olan afetlerdir.
İnsan faaliyetleri sonucu meydana gelmiş olaylardır.
Çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelmektedir.
Teknolojik nedenlerden kaynaklanabilir.

7.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

ABD-Irak savaşında havadan yağdırılan bombalarla yüz binlerce masum
sivil halkın öldürülmesi hangi afet türüne girmektedir?
Sabotajlar
Yangınlar
Çevre kirlenmesi
Nükleer kazalar
Teknolojik savaşlar

Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)d, 5)b, 6)c, 7)d, 8)a, 9)b, 10)e
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3. AFET EKONOMİSİNİN TANIMI VE AFETLERİN EKONOMİK
ETKİLERİ

54

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Afet Ekonomisinin Tanımı
3.1.1. Doğal Afetlerin Ekonomisi
3.1.2. İnsan Kaynaklı (Beşeri) Afetlerin Ekonomisi
3.2. Afetlerin Ekonomik Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet ekonomisi nedir? Tanımlayınız.
2. Afet ekonomisinin boyutlarını açıklayınız.
3. Doğal afetler olarak jeolojik ve meteorolojik afetlerin ekonomisi hakkında bilgi veriniz.
4. İnsan kaynaklı (beşeri) afetler olarak savaş ve terör ekonomisi hakkında bilgi veriniz.
5. Afetlerin başlıca ekonomik etkilerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Afet Ekonomisinin Tanımı

Doğal Afetlerin Ekonomisi

İnsan Kaynaklı (Beşeri)
Afetlerin Ekonomisi
Afetlerin Ekonomik
Etkileri

Kazanım
Afet ekonomisi kavramını
tanımlayabilmek
Doğal afetler olarak jeolojik
ve meteorolojik afetlerin
ekonomisi hakkında bilgi
verebilmek
İnsan kaynaklı (beşeri)
afetler olarak savaş ve terör
ekonomisi hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerin başlıca ekonomik
etkileri hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar







Afet ekonomisi
Deprem ekonomisi
Sel ekonomisi
Savaş ekonomisi
Terör ekonomisi
Ekonomik etki
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Giriş
Afet ekonomisi; yaşanan herhangi bir afet nedeniyle ekonomik tedbirlerin alınması, bazı
harcamaların kısıtlanması, kemerlerin sıkılması vb. uygulamalardan oluşmaktadır. Herhangi bir
afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri mümkün olan en kısa sürede normale
döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması afet ekonomisi olarak ifade
edilebilir. Bununla birlikte, yaşanacak büyük bir afetle birlikte başta yiyecek, giyecek ve yardım
malzemesi gibi dayanıksız tüketim mallarına olan talebin birden bire artmasıyla afetin piyasalar
üzerinde canlandırıcı etki yapabileceği belirtilmektedir. Söz konusu durum da afet ekonomisi
kapsamında incelenmektedir.
Bu bölümde öncelikle afet ekonomisi kavramı tanımlanarak doğal afetler başlığı altında
jeolojik ve meteorolojik afetlerin, insan kaynaklı (beşeri) afetler başlığı altında ise savaş ve
terör gibi afetlerin ekonomisi incenelecektir. Bölümün son kısmında ise afetlerin ekonomik
etkileri genel olarak incelenmeye çalışılacaktır.
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3.1. Afet Ekonomisinin Tanımı
Afet ekonomisi, herhangi bir afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri
mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde
kullanılması olarak tanımlanabilir. Yaşanan herhangi bir afet nedeniyle ekonomik tedbirlerin
alınması, bazı harcamaların kısıtlanması, kemerlerin sıkılması vb. uygulamalar afet
ekonomisini ifade etmektedir.
Afet ekonomisi kavramı farklı afet türleri için farklı şekillerde de tanımlanabilir.
Örneğin doğal bir afet olan depremin meydana gelmesi durumunda deprem nedeniyle bozulan
ve düzeltilmesi gereken sistemlerin mümkün olan en kısa sürede normale döndürülmesi
amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması deprem ekonomisi olarak ifade
edilebilir. Benzer şekilde sel, heyelan, fırtına vb. doğal afetlerler nedeniyle alınacak ekonomik
tedbirler ilgili afetin ekonomisi olarak tanımlanacaktır.
Bunun yanında insan kaynaklı (beşeri) afetler göz önünde bulundurulduğunda; herhangi
bir terör saldırısı, nükleer kaza ya da savaş nedeniyle bozulan yapının ve sistemlerin normale
döndürülebilmesi için mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması da afet ekonomisinin
kapsamına girmektedir. Herhangi bir savaş nedeniyle alınacak ekonomik tedbirler aslında savaş
ekonomisi olarak adlandırılmaktadır. Ancak savaşların aynı zamanda önemli bir insan kaynaklı
afet olduğu göz önünde bulundurulduğunda savaş öncesi veya sonrası savunma harcamalarının
artması ve yatırım harcamalarının azaltılması, ek ekonomik tedbirlerin alınması ya da
yaptırımlar getirilmesi, afet ekonomisi kapsamında da düşünülebilir.
Yukarıda da bahsedildiği üzere afet ekonomisi, farklı afet türleri için ayrı başlıklar
altında incelenebilir.

3.1.1. Doğal Afetlerin Ekonomisi
Doğal afetlerin ekonomisi başlığı altında deprem, sel, volkanik patlama, fırtına, kasırga,
tsunami vb. doğal afetlerin ekonomiye etkileri ve bu afetler nedeniyle alınan ekonomik tedbirler
incelenebilir.

3.1.1.1.Jeolojik Afetlerin Ekonomisi
Jeolojik afetlerin ekonomisi başlığı altında incelenecek en önemli konu; gerek dünyanın
jeolojik yapısı nedeniyle sık olması ve gerekse de çoğu zaman yıkıcı etki meydana getirmesi
nedeniyle deprem afetinin ekonomisidir. Deprem ekonomisi, deprem nedeniyle oluşacak
kayıpları karşılamak amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ilave
tedbirlerin alınması, deprem nedeniyle bazı mallara olan talebin değişmesi ve depremin neden
olduğu ekonomik kayıpların incelenmesi gibi konuları içermektedir.
Özellikle büyük ve yıkıcı bir depremin neden olduğu harcamaları normal bütçe
gelirleriyle karşılamak olanaksızdır. Dolayısıyla yeni gelir kaynaklarının oluşturulması
gerekmektedir. Yeni gelir kaynakları denilince de akla öncelikle yeni ve ek vergilerle kamu
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gelirlerinin arttırılması gelmektedir. Böylelikle hem zararın finansmanı sağlanmakta hem de
çarpan mekanizması yoluyla ekonomik büyüme desteklenebilmektedir. Bunun yanında akılcı
hükümetler vergi mükelleflerinin tepkisiyle karşılaşmamak ve özellikle seçim dönemlerinde
tabanlarını kaybetmemek için zararın vergi yoluyla finanse edilmesini genellikle tercih
etmezler. Dahası verginin kimden, hangi oranda ve hangi süreyle alınacağı doğru belirlenmezse
beklenen randıman sağlanamamaktadır. Bu nedenle de dolaylı vergileri; kamu kurum ve
kuruluşlarının ödeneklerini kısmayı tercih ederler.
Tüm bunlarla birlikte, yaşanacak büyük bir depremle birlikte başta yiyecek, giyecek,
yardım malzemesi ve çocuk bezi gibi dayanıksız tüketim mallarına olan talebin birden bire
artmasının depremin piyasalar üzerinde canlandırıcı etki yapabileceği belirtilmektedir. Bu
durumun, akla ölülerin ve yıkıntıların üstünden kazanç sağlanması gibi insanlık dışı bir
düşünceyi getirmesine rağmen kapitalizmin mantığıyla tutarlı olduğu söylenebilir. Keza
ekonomik durgunluğun aşılmaz hale geldiği dönemlerde bu tür afetler iç talebi uyararak
ekonomi üzerinde canlandırıcı etki yapabilmektedir. Ancak bu tür talep artışları göreli olduğu
kadar ekonomi üzerinde kısa süreli etkiye sahiptir. Ülkemizde 17 Ağustos 1999 yılında
meydana gelen 7,4’lük büyük depremin ardından pek çok unsura olan talep ciddi şekilde
artmıştır. Aşağıdaki unsurlar bunlara örnek olarak verilebilir;


Yaşam kurtarma araç gereci ve her türlü tıbbi malzeme



Enkaz kaldırma sırasında kullanılacak iş makineleri



Çimento, cam, boya ve tuğla gibi inşaat malzemeleri



Her türlü yiyecek ve giyecek gereksinimi



Klor, çamaşır suyu gibi temizlik malzemeleri



Kefen bezi, ceset torbası, tabut, mezar taşı



Aydınlanma araçları, ulaşım ve haberleşme araçları

Mal piyasalarındaki bu canlanma hisse senedi piyasalarına da yansımış, sigorta sektörü
%16,6 gerilerken boya, cam ve çimento gibi sektörlerin hisse değerleri ortalama %17,6 değer
kazanmıştır.
Deprem nedeniyle alınacak tedbirler ve depremin neden olduğu ekonomik canlanma
yanında depremin neden olduğu ekonomik etkiler de deprem ekonomisi kapsamında
incelenmektedir. Deprem nedeniyle oluşacak direkt, dolaylı ve ikincil etkiler deprem
ekonomisinde büyük önem arz etmektedir. Depremin neden olduğu bu ekonomik etkiler,
afetlerin ekomik etkileri başlığı altında bu bölümün ve kitabın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı
şekilde işlenecektir.
Japonya’da 2011 yılında meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami, Japonya
ekonomisini ciddi anlamda etkilemiş, hükümet ekonomik tedbirler almak zorunda kalmıştır.
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Japon Hükümeti, meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin telafisi için 48,9 milyar dolar
(4 trilyon yen) tutarında olağanüstü bütçeye ihtiyaç olduğunu açıklamıştır. Olağanüstü
bütçenin, altyapının restore edilmesi ve geçici konut ihtiyacını karşılamak gibi konuları
kapsadığı ifade edilmiştir. Bütçenin 2,5 trilyon yeninin emeklilik fonlarından finanse edileceği
kaydedilmiştir. Ülkede ayrıca vergi artışları da gündeme gelmiştir. Daha fazla tahvil
satmayacağını bildiren hükümet, ülkenin yeniden inşasının yaklaşık 25 trilyon yene mal olacağı
öngörüsünde bulunmuştur. Bahsedilen hususlar Japonya’da meydana gelen depremin ve
ardından yaşanan tsunami felaketinin ekonomisini ifade etmektedir.
2010 yılında İzlanda’da meydana gelen yanardağ patlaması ve sonrasında oluşan kül
bulutlarının da ekonomiye etkisi ağır olmuştur. Patlama sonucu oluşan kül bulutlarının kuzey
ve orta Avrupa'da hava ulaşımını felç etmesi nedeniyle İspanya, Fransız ve İngiliz turistler
deniz, kara ve demir yoluyla hareket etmek zorunda kalmıştır. İspanya ve Fransa yönündeki
tren ve otobüs seferlerinin sayısı artırılmıştır. Bu arada, Avrupa'da hava ulaşımının bloke olması
o dönem İspanya'da gerçekleşecek uluslararası toplantıları da etkilemiştir. Kül bulutları
nedeniyle Madrid ve Barcelona başta olmak üzere İspanya'daki tüm havaalanlarında uçuşların
büyük kısmı iptal edilmiştir. Öyle ki kül bulutlarının havayollarına maliyetinin, günlük 200
milyon doları aştığı bildirilmiştir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği havayollarındaki
iptaller nedeniyle günlük zararın daha da süreceğini, havaalanında kalan yolcuların bakımı ile
yeni rotanın maliyetlerinin ise bu maliyete dahil olmadığını belirtmiştir. Kül bulutunun
havayollarına maliyetinin, 11 Eylül'den daha fazla olduğuna da dikkat çekilmiş, Almanya ve
Fransa'daki havalimanlarının da önemli bir zarar içinde oldukları ifade edilmiştir. Bu arada,
havayollarındaki iptallerin en çok kara ve deniz yollarına yaradığına dikkat çekilmiştir. İngiliz
Havayolu şirketi British Airways, volkanik kül bulutunun verdiği zararı tazmin etmek üzere,
Avrupa Birliği'nden mali kurtarma paketi istemiştir. British Airways’in, kül bulutunun hava
sahasını kapaması nedeniyle gerçekleştiremediği uçuşlar nedeniyle, İzlanda'daki yanardağın
patladığı geçen haftadan buyana her geçen gün 30 milyon dolar zarar ettiği bildirilmiştir.
Patlama nedeniyle oluşan kül bulutları ayrıca NATO F-16 savaş uçaklarının motorlarına zarar
vermiştir. Diplomatik kaynaklara göre uçakların motorlarında, Avrupa hava sahasında devriye
gezdikten sonra cama benzer çökeltiler bulunmuştur. Finlandiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki F18 savaş uçağında, kül bulutunun içinde uçtuktan sonra benzer bir hasar görülmüştür. Yere
güvenli şekilde inmelerine rağmen uçakların motorlarının bakımının pahalıya mal olacağı ifade
edilmiştir.

3.1.1.2.Meteorolojik Afetlerin Ekonomisi
Ekonomiye olan etkisi ve ekonomik bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmesi nedeniyle
afet ekonomisi kapsamında incelenecek en önemli meteorolojik afetlerden biri sel afetidir. Afet
ekonomisinin bir alt dalı olarak sel ekonomisi, sel nedeniyle oluşacak kayıpları karşılamak
amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ilave tedbirlerin alınması gibi
konuları içermektedir. Örneğin İstanbul’da 2009 yılında meydana gelen sel afetinden sonra
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada sel nedeniyle binaları veya işyerleri ağır ve orta hasar
görenler için konut yardımı ve uzun süreli kredi imkânının sağlanacağı, onarım kredisi
verileceği belirtilmiştir. Ayrıca sel afetinde meydana gelen ölüm ve yaralanmalar, eşya ve mal
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hasarları için Bakanlar Kurulu kararlarıyla ek ödemeler yapılmıştır. Bunun yanında İstanbul
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre; selden zarar gören konut ve iş yerlerinin
su faturaları ertelenmiş ya da taksitlendirilmiş, Doğalgaz faturalarının yapılandırılması yönünde
de bir başka önerge verilmiştir.
Tüm bunlarla birlikte, deprem afeti için bahsedilen hususlar burada da belirtilebilir.
Başta 2009 yılında İstanbul’da yaşanan sel afeti olmak üzere diğer sel afetlerinde de farklı
sektörlerin hareketlendiği görülmektedir. Oluşacak bir sel sonrasında suların altında kalan
onlarca aracın çekilmesi, tamir ettirilmesi, hasar gören araçların elden çıkarılması nedeniyle
araç satışlarının artması, yıkılan ya da zarar gören evlerin, işyerlerinin, yolların, köprülerin
tamir ettirilmesi, selde zarar gören eşyaların yerine yenilerinin alınması, telef olan ya da
bozulan malların yerine yenilerinin üretilmesi, yeni siparişler alınması vb. pek çok durum
nedeniyle tamirden üretime inşaattan araç satışına kadar pek çok alanda canlanma söz konusu
olacaktır. Bahsedilen hususlar da akla yıkıntıların üstünden kazanç sağlanması gibi insanlık dışı
bir düşünceyi getirmesine rağmen kapitalizmin mantığıyla tutarlıdır. Aynen deprem afetinde
olduğu gibi sel afeti de ekonomik durgunluğun aşılmaz hale geldiği dönemlerde iç talebi
uyararak ekonomi üzerinde canlandırıcı etki yapabilmektedir.
Sel dışında çığ, fırtına, kasırga, kuraklık, hortum, erozyon vb. meteorolojik afetlerin
neden olduğu ekonomik kayıplar, bu afetler nedeniyle oluşacak kayıpları karşılamak amacıyla
mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ilave tedbirlerin alınması gibi konular da
meteorolojik afet ekonomisi kapsamında incelenmektedir. Örneğin 2012 yılında ABD’de
meydana gelen Sandy Fırtınası nedeniyle New York şehrinin can damarı metro seferlerine ara
verilmiş, okullar kapatılmış, kültür ve sanat etkinlikleri iptal edilmiştir. Fırtınanın ekonomiye
etkisine bakıldığında ise binlerce uçak seferinin iptal edildiği, New York Borsası’nın
kapatıldığı, kamu kurum ve kuruluşlarında haftanın ilk gününün tatil ilan edildiği
görülmektedir. Bütün alınan bu önlemler zaten korku içinde yaşayan Amerika toplumunun daha
da gerilmesine sebep olmuştur. İnsanlar alışveriş merkezlerine akın etmiş, temel ihtiyaç
malzemesi satan marketler bütün stoklarını tüketmişlerdir. Çok kısa bir süre içerisinde kasırga
ekonomisi ABD'yi sarmış, fiyatlar zamlanmış, karaborsacılık başlamıştır. Refah düzeyi
dünyanın en üst seviyelerinde olan Amerikan'ın doğu eyaletlerindeki şehirler kilitlenmiştir.
Bir başka meteorolojik ve sosyal bir afet olarak kuraklıkla mücadele için alınması
gereken ekonomik tedbirler ve kuraklığın ekonomik etkileri de kuraklık ekonomisi altında
incelenebilir. Kuraklık ekonomisi olarak adlandırılan olgunun tek bir boyutu yoktur. Bir yaşam
aracı olarak su hayatın her aşamasında vardır. Sadece beslenmeden yola çıkıldığında kuraklık
olması durumunda tarım üretimi düşük kalacak; arpa, buğday, yulaf, mısır, yonca, fiğ, vb.
ürünlerin üretimi beklentilerin altında gerçekleşecektir. Bu durumda tarımsal ürünlerin fiyatları
artacak; hayvancılığın temel girdisi olan bu ürünlerin fiyatları yükseldiği için et, süt ve
yumurtanın da fiyatları yükselecek, enflasyon içinde gıdanın payı en yüksek pay olduğu için
fiyat artışı doğrudan enflasyonu artıracaktır. Tüm bunların olması durumunda ise ülkenin
makro ekonomik değerlerinde bozulma olacaktır. Bunun yanında kuraklık nedeniyle şehir ve
köy şebekelerine yeterli suyun verilememesi, temizlik açısından sorun oluşturacaktır.
Temizlenemeyen bedenler ve eşyalar her türlü mikrop ve zararlıya açık ortamı hazırlayacaktır.
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Bu nedenle kuraklıkla birlikte sağlıkta beklenmeyen harcamalar ortaya çıkabilecektir.
Kuraklığın sebep olacağı bulaşıcı hastalıklar toplumun tümüne zarar verebilir. Hastalanan
toplum bireyleri işe, okula gidemez. İş ve eğitim hayatında işgücü kaybı yaşanabilir. Bu da
birim başına üretim maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve verim, düşürecektir. Zaten verimli
çalışmakta zorlanan işletmeler işe devamsızlık nedeniyle daha da verimsiz hale gelebilir. Netice
itibariyle kuraklığın sağlık ve işgücü boyutu da olduğu söylenebilir ki yapılan hesaplamalarda
bu maliyetler çoğunlukla hesaba katılmamaktadır. Politikacılar açısından ise kuraklığın en çok
hesaba katılması gereken boyutu sosyal maliyetlerdir. Çünkü susuzluk bir şehirdeki ya da
ülkedeki en önemli problemdir. Su; evlerin, işyerlerinin veya okulların musluklarından
akmadığı zaman halk zamanında alınmayan önlemleri, yapılmayan altyapı çalışmalarını, baraj
inşaatlarını ve yeşilden betona dönüşü sorgulamaktadır. Bu sorgulamalar zamanla suçlamalara
dönüşmektedir. Nitekim İstanbul'un 1990’ların başında yaşadığı kuraklık neticesinde 1995
yerel seçimlerinde ortaya çıkan siyasi değişim yakın tarihimiz için önemli bir vak'adır. Tüm bu
bahsedilenler nedeniyle kuralık ya da susuzluk sadece ekonomik anlamda tek bir boyutla yani
enflasyon hesabıyla dikkate alınmamalı, diğer unsurlara etkisi de göz önünde
bulundurulmalıdır.

3.1.2. İnsan Kaynaklı (Beşeri) Afetlerin Ekonomisi
Daha önce de belirtildiği üzere insan kaynaklı (beşeri) afetler, kasdi olsun ya da olmasın,
insan faaliyetleri sonucu meydana gelmiş olaylardır. Teknolojik kazalar, savaşlar, iç savaşlar,
terör olayları ve politik sıkıntılar insan kaynaklı afetlere örnek olarak verilebilir. İnsan kaynaklı
afetlerin ekonomisi ise herhangi bir beşeri afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri
mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde
kullanılması olarak tanımlanabilir. Yaşanmış ya da yaşanan herhangi bir afet nedeniyle
ekonomik tedbirlerin alınması, bazı harcamaların kısıtlanması, kemerlerin sıkılması vb.
uygulamalar insan kaynaklı afet ekonomisini ifade etmektedir. İnsan kaynaklı afetlerin
ekonomisi başlığı altında ilgili literatürde en çok ilgi çeken konular savaş ekonomisi ve terör
ekonomisidir.

3.1.2.1. Savaş Ekonomisi
Savaş ekonomisi, bir devletin ekonomisini savaş zamanında canlı tutmak adına aldığı
önlemlerin genel adı olarak tanımlanabilir. Çoğu devlet savaş zamanında ekonomisini belirli
bir plana göre yönetmektedir. Belirli ürünlerin karneye bağlanması ve sivillerin askere
çağrılması bu önlemlere örnek olarak verilebilir.
Savaş zamanında ülkeler, yurt içindeki iktisadi kaynaklarının çoğunu halkın refahını
arttıran kalemlerden çekip savaşta kullanılacak ürünlerin üretimine kaydırmaktadır. Bu nedenle
savaş zamanlarında karaborsacılık ve enflasyon artmaktadır. Başka bir deyişle halk önceki
döneme göre daha fakirleşmektedir. Önceki dönemlerde ucuz ama tercih edilebilir olan mallara
erişim kısıtlanabilmektedir. Temel ürünlerin (gıda, temizlik, giyecek, iletişim vs) dağılımında
ise askeri birimlere öncelik verilmektedir.
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Savaş ekonomisi uygulama kararı almanın politikacılar için oldukça zor olduğu
söylenebilir. Çünkü hem halkın enflasyonla boğuşacağı kesindir, hem de savaşın galibiyetle
sonlanmama ihtimali vardır. Bu yüzden ülkeler tamamıyla savaş ekonomisi uygulamak yerine
diğer birimlerin bütçelerinden azar azar keserek askeri birimlerin bütçelerini arttırma yoluna
gitmektedir. Böylece savaşın iç siyasetteki maliyeti en aza indirilmeye çalışılmaktadır.
Savaş ekonomisinin en önemli çalışma alanlarından biri de bugünkü savaşların
gelecekteki kuşaklara olan maliyetidir. Bu maliyet, yalnızca bugünkü savaşların finansmanının
gelecek kuşaklara yansıyan mali külfeti değildir. Bu kuşakların savaş olmasaydı sahip
olacakları ekonomik refah ile savaş sonrası gerçekte sahip oldukları refah düzeyi arasındaki
fark ve savaş nedeniyle nüfusun niteliğinde ortaya çıkan düşme, gerçek maliyetleri
oluşturmaktadır. Gelecek kuşaklara maliyet çerçevesinde; savaşa hazırlık ve savaş sırasında
işgücünün önemli bir kısmının üretken sektörlerden çekilmesi ve bu süreçte sivil ekonominin
gerektirdiği niteliklerini kaybetmeleri nedeniyle savaş sonrasında yeniden ekonomiye
kazandırılmaları için gerekli büyük çaplı eğitim programları ve buna rağmen işsiz kalmaları ve
böylece topluma yükleyecekleri maliyetleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Böylece, toplumun üretken yapısı bozulmakta, vergi verenler azalırken sosyal fonlardan
yararlananlar artmakta, bunun bir sonucu olarak da kamu maliyesinin yükü artmaktadır.
Bunun yanında ülkeler arası savaşların ekonomisi ile iç savaşların ekonomisini de farklı
başlıklar altında incelemek gerekmektedir. Keza ülkeler arasındaki savaş ile iç savaşın
yapılabilirliğini ve maliyetlerini ayırmak gerekmektedir. Ülkeler arasındaki savaşların
nedenleri daha kolay sınıflandırılabilir. İç savaşlar içinse yoksulluk, sosyal eşitsizlik, ekonomik
koşullarda kısa sürelerde ortaya çıkan hızlı bozulmalar, yüksek oranlı ve özellikle genç
işsizliğin varlığı, etnik ve dinsel çatışmalar, değerli kaynakların varlığı ve meşru olmayan
baskıcı hükümet biçimleri gibi çok daha geniş bir nedenler listesi yapılabilir. Bu listede yer alan
değerli kaynakların varlığının özellikle önemli olduğu ve savaşın finansmanı ve böylece
yapılabilirliği ile sürdürülebilirliğini sağladığı söylenebilir. Öte yandan, ülkeler arası savaşın
nedenleri geleneksel olarak ideoloji, kimlik, jeopolitik güvenlik, hegemonya ve ekonomik gibi
daha üst kavramsal çerçeveler içinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede, nüfus, toprak, doğal
kaynaklar, özellikle değerli madenlerin varlığı savaşın hem nedenlerini oluşturmakta hem de
sürdürülebilirliği belirlemektedir. Her iki savaş türü için de savaşın çapı, hem nedenleri ile
ilgilidir hem de savaşın maliyetlerini ve sonuçlarını belirlemektedir.

3.1.2.2. Terör Ekonomisi
Terör faaliyetlerinin bir ülkeye sınırları içerisinde hatta küresel boyutta bir takım
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Terör ile özellikle ülkelerin büyüme ve kalkınma yolunda kat
ettikleri mesafelerin önüne ciddi engeller konulmakta ve özellikle az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasında bir takım sorunlar meydana
gelmektedir. Terörizm mali kaynakları, güvenliği tehdit etmenin yanında ekonomik sistemlerin
istikrarını, şeffaflığı ve etkinliği olumsuz yönde etkileyerek ekonomik kalkınmayı zayıflatan
bir sorundur. Ayrıca küresel boyuttaki bir terör faaliyeti tek bir ülkenin değil, birden fazla
ülkenin ekonomik dengelerini bozan, yönetimlerini istikrarsızlaştıran, ekonomik, sosyal ve
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kültürel hayatlarını doğrudan ve dolaylı olarak negatif şekilde etkileyen önemli bir sorundur.
Yapılan bazı çalışmalarda genel olarak terörist faaliyetlerin ülkeler kapsamında neden olduğu
tahribatların, ilgili ülkenin yatırımları, dış ticareti, tüketici davranışları, tüketim ile tasarruf
eğilimleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, turizm faaliyetleri, finansal piyasaları ve gelir
dağılımı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Terör ekonomisi, herhangi bir zamanda meydana gelen ya da uzun yılları kapsayacak
bir zaman diliminde gerçekleşen terör olayları karşısında bozulan / kayba uğrayan sistemleri
mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde
kullanılması olarak tanımlanabilir. Yaşanmış ya da halen yaşanan herhangi bir terör olayı
nedeniyle ekonomik tedbirlerin alınması veya bazı harcamaların kısıtlanması terör ekonomisini
ifade etmektedir. Yıllardır ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerek intihar
saldırıları gerekse de silahlı çatışmalarla eylemlerini sürdüren bölücü terör örgütü PKK'nın
bölge halkına verdiği zararlar herkesin malumudur. Yapılan saldırılar sonucunda bölge halkı ve
yerel esnaf iş yapamaz hale gelmiş, ticaret azalmış ve bölgeye ne yerli ne de yabancı turist
gelmez olmuştur. Bu nedenlerle bölge ekonomisi olumsuz etkilenmiş; bozulan ekonomiyi
düzeltebilmek için bir kısmı aşağıda belirtilen bazı önerilerde bulunulmuştur;


Güney ve Doğu Anadolu Bölgeleri Kalkınma Daire Başkanlığı kurulmalıdır.



Habur sınır kapısındaki insan ve silah kaçakçılığı önlenmelidir. Habur sınır kapısı
sık sık kapatılarak Kuzey Irak’taki Kürt liderlere baskı uygulanmalıdır.



Gümrük geçişleriyle kazanılan ekonomik gelirden pay alınmalıdır.



Ovaköy’den ikinci bir gümrük kapısı açılarak Türkmenlerle direk sınır teması
sağlanmalıdır.



Bölgeye yönelik planlı ve programlı bir kalkınma projesi “enerji-tarım-sosyal
kalkınma” boyutları da gözetilerek uygulanmalıdır.



Bölge halkının kalkınması için bölgeye yönelik projeler üretilmeli ve
desteklenmelidir. Bölgenin kendine has, ekonomik değer üretme kapasitesi ve
verimliliği olan sürdürebilir projeler üretilmelidir.



Bölgeye sermayenin gitmesi için bölgenin genel güvenliği geliştirilmelidir.



Bölgesel teşvikler gerçekçi projelere ulaşmalıdır. Yapılan yardımlar aracılara değil,
doğrudan uygulamaya tabi vatandaşa ulaşmalıdır.



İşsizliğin azaltılması için tedbirler alınmalıdır. İşsizlik parası verilmelidir. İş
alanları artırılmalı, kaçakçılık önlenmelidir. Bölgesel asgari ücret (ve de işsizlik
sigortası) uygulanmalıdır.



Bölgede bazı iş adamlarının örgüte verdiği destek engellenmelidir.
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Bölgede yatırım yapacak kişi ve kuruluşlara uzun dönemli ve düşük faizli kredi
verilmeli, düşük vergi uygulaması getirilmelidir.



Toprak reformu ile tarım kesimine destek verilmelidir. Organik tarımın bölgede
geliştirilmesi için tedbir alınmalıdır. GAP ile ilgili yatırım ve programlar
tamamlanmalıdır.



Köy-kent projesi kapsamında mera yasağı kaldırılarak, hayvancılığın geliştirilmesi
teşvik edilmelidir.



Bölge ulaşım yolları (kara, demir yolları vb.) geliştirilmelidir.



Bölücü terör örgütüne müzahir belediyelere yardım yapan yabancı kaynakların
kontrol altına alınmalıdır.

Bahsedilen bu hususlar aynı zamanda terör ekonomisinin ilgi alanına girmektedir.
Alınacak bu ekonomik önlemler ile terör karşısında mağdur duruma düşmüş işverenler, esnaflar
ve diğer ticari birimlerin yaraları sarılmaya ve terörün neden olduğu tüm ekonomik zararlar
azaltılmaya çalışılacaktır.
Yapılan bu öneriler çerçevesinde ülkemizde hükümette gerekli adımları atmaktadır.
2016 yılı Eylül ayında Diyarbakır’a yaptığı ziyarette konuşan Başbakan Binalı Yıldırım yeni
ekonomi paketini açıklamış ve bölge ekonomisiyle ilgili olan ve terör ekonomisini ilgilendiren
aşağıdaki konularda taahhütlerde bulunmuştur;


Kadınların ve gençlerin öncelikli olarak faydalanacağı tarım, ulaştırma, altyapı,
enerji, sağlık, turizm ve eğitim alanında destek verilecek.



Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik önümüzdeki 10 yıla kadar devam edecek kalkınma
ve yatırım hamlesi başlatılacak.



23 ilde 67 bin konut yapılacak. Batman, Diyarbakır ve Malatya'ya 3 yeni stadyum
inşa edilecek. Cizre’de 2500 yeni konut yapılacak. Kısa süre içinde Yüksekova’da
1500 konut başlamış olacak. Bütün dükkanlar ahşap veya, taş mimari ile yenilecek.
Bütün evler tarihi dokusuna uygun olarak yeniden yapılacak. 11 ilde 51 yeni
karakol inşa edilecek.



Terörden zarar gören halk için her türlü sosyal destek verilmeye devam edilecek.
Terörden etkilenen vatandaşların barınma, gıda ve yol gibi ihtiyaçları karşılanacak.
6 bin aileye verilen yardımın kapsamı 13 bine çıkacak. 17 yeni aile destek merkezi
yapılacak, 500 yeni aile destek görevlisi ataması yapılacak. Sosyal hizmet
yardımları için 393 milyon liralık bir bütçe öngörülüyor.



Bölgede yatırım teşvikleri kapsamında yatırım yeri bedava verilecek. İhtiyacı olan
fabrikayı devlet yapıp sembolik rakamla kiraya verecek.
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Makine ve teçhizat alımı için sıfır faizli kredi sağlanacak.



23 ile her yıl 10 yeni fabrika hedeflenecek. Bu sayı senede 80 fabrika ve 40 bin
istihdam anlamına geliyor. Söz konusu durum bölgenin en önemli sorunu olan
işsizliğe çare olacak. Devletin ihtiyaç duyduğu ürünler de buradaki fabrikalardan
alınacak. Burada üretim yapan yatırımcıya devletin alım garantisi verilecek.



Terörden zarar gören 7 merkez için 10 milyarlık yatırım yapılacak. Sadece
Diyarbakır Sur için 1,9 milyarlık yatırım gerçekleştirilecek. Yapılacak yatırımlarda
Sur’un tarihi dokusu korunacak.

3.2. Afetlerin Ekonomik Etkileri
Yaşanacak afetlerin ekonomik alanda farklı etkileri olabilir. Örneğin yaşanacak büyük
bir depremde, sanayi bölgelerinde ya da ekonomik kurumlarda yaşanacak tahribat söz konusu
olabilir. 17 Ağustos depreminin etkisinin çok büyük olmasının başlıca nedenlerinden biri,
depremin Türkiye’nin ekonomik anlamda en önemli bölgesinde büyük bir yıkım
oluşturmasıdır. Depremin ardından çok sayıda organize sanayi bölgesi, fabrika ve tesiste önemli
ölçüde zarar meydana gelmiş; malzeme ve üretim kaybı söz konusu olmuştur. Bunun
sonucunda makineler günlerce çalışamamış ve oluşan zarar karşısında işverenler işçilerine
ücretsiz izin vermek ve hatta bazı durumlarda onları işten çıkarmak durumunda kalmıştır. Bu
süreçte çok sayıda işveren zararlarını karşılayamayarak iflas etmiş ve patron durumunda olan
bireyler bir işverenin yanında işe girerek işçi pozisyonunda çalışmak zorunda kalmıştır. Gerek
üretim kayıpları ve gerekse de işletme sayısının azalması ülkenin ekonomik anlamda can
damarı hükmünde olan bölge açısından gayrisafi milli hasılanın düşmesine neden olmuştur.
Ayrıca işletme ve işveren sayısında azalmayla birlikte bölgede işsizliğin artması bölgeyi ve
ülkeyi ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir.
17 Ağustos depremi gibi seller, erozyonlar, fırtınalar vb. doğal afetlerin bir başka
ekonomik etkisi de sigortacılık sektörünedir. Böyle afetlerde, birden ve etkisi çok büyük bir
yıkımla karşı karşıya kalan sigorta şirketleri, üyelerinin sigortalattırdığı taşınabilir ve taşınamaz
eşyaların masraflarını karşılama konusunda zorluklara düşmektedir. Büyük afetler sonrasında
iflas eden sigorta şirketlerinin sayısı azımsanamayacak kadar fazladır.
Doğal afetlerle birlikte insan kaynaklı (teknolojik ya da politik) afetlerin de ekonomi
üzerinde büyük etkisi vardır. Önemli bir politik afet olarak kabul edilebilecek terör saldırılarının
ekonomiye etkisi dikkate alındığında; en bariz örnek olarak bölücü terör örgütü PKK’nın
ülkemizin ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştirdiği
saldırıların bölge ve ülke ekonomisine verdiği zararlar verilebilir. Yaklaşık 30 yıldır verilen
mücadelenin ülke ekonomisine zararı, zaman zaman yapılan karşılaştırmalarda da
görülmektedir. Bunun yanında bölgede kurulmaya çalışılan tesislere yapılan saldırılar, özellikle
riskin yüksek olduğu bazı bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin tehlikede olması ve
işadamlarına yönelik tehditler bölgeye yatırım yapılmasını engellemekte, işletme ve tesis
sayısını azaltmakta ve tüm bunlar da bölgede işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Bu sebeple
bölgeden diğer yerlere gerçekleşen yoğun göçler ülke ekonomisi açısından da dengesizliklere,
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başta ücretler olmak üzere sosyal haklar ve iş güvencesi açısından farklılıklara ve eşitsizliklere
neden olmaktadır.
İki ülke arasındaki savaşlar, bir ülkede yaşanan iç savaşlar, isyanlar, darbeler, darbe
girişimleri, sabotajlar, patlamalar vb. pek çok afetler de aynen terör saldırıları gibi ülke
ekonomisi olumsuz etkilemektedir. Söz konusu olayların meydana gelmesi ile yabancı
yatırımcıların kaçması, ülkeden sıcak para çıkışlarının gerçekleşmesi, borsaların çökmesi, ülke
iç ve dış borçlarının ödenememesi, istikrarsızlıklar ve bunalımlar yaşanması, enflasyonun
artması, ücretlerin düşmesi, sosyal hakların alınması vb. pek çok olayın yaşanması söz
konusudur. Tüm bunların ise ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği şüphesizdir.
Afetlerin yukarıda bahsedilen tüm etkileri; ilgili literatürde genellikle; (1) direkt etkiler,
(2) dolaylı etkiler ve (3) ikincil etkiler olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Direkt
etkiler, afetlerin konutlarda ya da işyerlerinde meydana getirdiği hasarları; alt ve üst yapıda;
okul, cami, hastane gibi toplumsal sistemlerde ve üretimde meydana gelen bozulma ve kayıpları
ifade etmektedir. Afetlerin dolaylı ekonomik etkileri ise bahsedilen direkt etkiler sonucunda
oluşan durumlardır. Ürün talep miktarında azalma, işsiz bireylerin sayısının artması, vergi
gelirlerindeki değişimden dolayı milli gelirdeki değişme vb. etkiler afetlerin dolaylı etkilerine
örnek olarak verilebilir. Afetlerin ikincil etkileri ise afetten belirli bir süre sonra gözlenen (afetin
meydana gelmesinden belirli bir süre sonra ortaya çıkan) durumlardır. Salgın hastalıklar, ülkede
yaşanan enflasyon, bütçe açıkları, ihracat / ithalat kayıpları, ekonomik anlamdaki fırsat
kayıpları ve nükleer sızıntı, petrol tankeri sızıntısı, boru hatlarındaki patlamaların ürünleri etkisi
vb. doğa değişiğime neden olan olaylar afetlerin ikincil etkilerine örnek olarak verilebilir.
Kitabımızın bundan sonraki üç bölümünde sırasıyla afetlerin doğrudan, dolaylı ve ikincil
etkileri ayrıntılı olarak işlenecektir.
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Uygulamalar
Afet Ekonomisi Senaryosu
Türkiye, âfet ekonomisinin bütün boyutlarını yaşıyor. Bu gerçekten önemli dersler çıkarmak
zorundayız. Toplumun bütün kesimlerinin âfetlerde alacağı tedbirler hususunda çok önceden
senaryoların hazırlanması ve buna göre uygulama denemelerinin gerçekleştirilmesi
gerekiyor. Doğal âfetlerin yıkıcı etkilerini azaltmanın her türlü yolu düşünülerek
hazırlanacak âfet ekonomisi senaryosu, ülkemiz ekonomisine çok şey kazandıracaktır.
Bir ülkenin deprem, sel baskını, kasırga, gibi doğal âfetler ile savaşın meydana getirebileceği
yıkım ve zararlara karşı çok önceden ve her zaman uygulamaya hazır halde, hatta gelişen
şartlara göre revizyonu sürekli yapılan ve bu doğrultuda tedbirleri alınan "direnç geliştirme
ve kurtulma senaryoları" bulunmalıdır. Bu yönde gerekli kurumlaşma ve bireysel geliştirme
faaliyetleri aralıksız sürdürülmelidir. Bu senaryoyu ülkenin dünya ile bağıntısını destekleyici
niteliği itibariyle "âfet ekonomisi senaryosu" olarak nitelemekte bir sakınca yok. Çünkü
ekonomi, hayatın her alanını kapsayan niteliğiyle senaryonun genel çerçevesi olmayı
haketmektedir. Zaten âfet ekonomisi senaryosunu geliştiremeyen ülkelerin gelişmiş ülke
olduğunu söylemek mümkün değil. Bu arada, dünyada geliştirilen bütün âfetten korunma ve
kurtulma yöntemleri de sürekli izlenmelidir. Afetlerin yaşanması, büyük can ve mal kaybına
uğramayı kader haline getiriyorsa, teknolojik gelişmeler ve bilimsel gelişmelerle bağıntısız
yaşıyoruz, demektir.
Türkiye, iskân ve sanayide yer seçimi konularında bilimsel davranmamıştır, basında yer alan
rapor ve verilere göre. Sanayide yer seçimini siyasal mülâhazalarla değil de jeolojik, tarımsal
ve çevreci ilkelere dikkat edilerek bilimsel bir biçimde yapabilmiş olsaydık, bugün Marmara
Denizi’nin kirlenmesi, Trakya’nın kirlenmesi ve tarımsal üretim alanlarının yok edilmesi,
yoğun deprem tehlikesi bilinen bölgede iskânın yoğunlaşması gibi olumsuzlukları
yaşamayacaktık. Köyden kente göç şeklinde ortaya çıkan şehirleşme-kentleşme olgusunun
çarpık bir yapıda ortaya çıkması, haddinden fazla kabaran şehirlerin trafik, ulaşım, konut
sorunlarının ve bunlara bağlı pekçok sorunun çözümsüzleşmesi gibi gerçekler, hemen hepsi
itibariyle sanayide yer seçimi ve iskân alanı seçimi yanlışlıklarına bağlıdır. Bu durum, "âfet
ekonomisi senaryosu"nun bulunmayışı ve tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş
sürecini bilimsel esaslar çerçevesinde uygulamamış olmamızdan kaynaklanmıştır. Tarım
alanlarını daraltan bir sanayileşme konumlanışını kurtarıcı bulmak kadar cânî yaklaşım
düşünülemez. Çevre bilimlerinin gelişmesi de gerekmiyor, bu cinayeti farketmek için.
Derelerde akan sulara sorsanız olumsuz cevabını alabileceğiniz yanlışları yapmak, iyiniyet
değildir. Ve ancak bilinç ve kültür düzeyi düşük toplumlar, bu olumsuzluğa tepki vermezler,
bizdeki gibi. Halbuki doğal âfetlerle savaş gibi toplumsal âfetlere karşı organize bir toplum
olabilmeliyiz. Bu da sivil toplumu geliştirmeyi veri alan "âfet ekonomisi senaryosu" ile
mümkündür.
Gelişmiş toplumlar, organize toplumlardır. Gelişmişlik düzeyi ile bağıntılı olarak sivil
toplumun örgütlülüğü göze çarpmaktadır. Askerî örgütlülük, sivil toplum örgütlülüğünün
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önünü kesmemelidir. Sivil toplum örgütlülüğünün âfet ekonomisi olumsuzluklarını
hafifleteceği ve çözümü kolaylaştıracağı, 17 Ağustos depremiyle açıkça ortaya çıkmıştır.
Sivil toplum örgütlülüğünü temel alan "âfet ekonomisi senaryoları"nın bireyin bilincini ve
sorumluluğunu yükselten yönü bile birçok olumsuzluğun kaynağını kurutmaya yetecektir.
Böylece âfet öncesi âfetlere hazırlıklı olma ve gerektiğinde sistemli bir müdahalede bulunma
bilinci ve planlaması yerleşecek; âfetlere direnç geliştiği gibi, âfet sonrası kurtarma
çalışmaları gecikilmeksizin örgütlü bir şekilde gerçekleştirilecektir. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin "âfetler yönergesi" ve "âfet senaryoları", konunun tüm yönlerini kapsaması
düşünülemez. Ancak entegre bir yaklaşımla bütün toplum kesimlerini kapsayan, sivil
savunma örgütünü çağdaş gelişmelere göre, sivil toplum örgütleriyle paralel çalışmayı
başaracak şekilde yeniden düzenleyen âfet ekonomisi senaryolarının hazırlanıp
uygulanmasından kaçınılamaz.
Kaynak:Tahsin Sınav, “Afet Ekonomisi Senaryosu”, Yeni Şafak Gazetesi, 25 Eylül 1999,
http://www.yenisafak.com/yazarlar/tahsinsinav/afet-ekonomisi-senaryosu-43980
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Uygulama Soruları



Bir ülkenin afetlere karşı hazır hale gelebilmesi açısından afet ekonomisinin önemi
nedir? Açıklayınız.
Bir ülkede afet ekonomisi senaryosu olmamasının zararları neler olabilir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet ekonomisi, herhangi bir afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri
mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde
kullanılması olarak tanımlanabilir. Yaşanan herhangi bir afet nedeniyle ekonomik tedbirlerin
alınması, bazı harcamaların kısıtlanması, kemerlerin sıkılması vb. uygulamalar afet
ekonomisini ifade etmektedir. Örneğin doğal bir afet olan depremin meydana gelmesi
durumunda deprem nedeniyle bozulan ve düzeltilmesi gereken sistemlerin mümkün olan en
kısa sürede normale döndürülmesi amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması
deprem ekonomisi olarak ifade edilebilir. Bunun yanında insan kaynaklı (beşeri) afetler göz
önünde bulundurulduğunda; herhangi bir terör saldırısı, nükleer kaza ya da savaş nedeniyle
bozulan yapının ve sistemlerin normale döndürülebilmesi için mevcut kaynakların en uygun
şekilde kullanılması da afet ekonomisinin kapsamına girmektedir. Herhangi bir savaş nedeniyle
alınacak ekonomik tedbirler aslında savaş ekonomisi olarak adlandırılmaktadır. Ancak
savaşların aynı zamanda önemli bir insan kaynaklı afet olduğu göz önünde bulundurulduğunda
savaş öncesi veya sonrası savunma harcamalarının artması ve yatırım harcamalarının
azaltılması, ek ekonomik tedbirlerin alınması ya da yaptırımlar getirilmesi, afet ekonomisi
kapsamında da düşünülebilir.
Jeolojik afetlerin ekonomisi başlığı altında incelenecek en önemli konu; gerek dünyanın
jeolojik yapısı nedeniyle sık olması ve gerekse de çoğu zaman yıkıcı etki meydana getirmesi
nedeniyle deprem afetinin ekonomisidir. Deprem ekonomisi, deprem nedeniyle oluşacak
kayıpları karşılamak amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ilave
tedbirlerin alınması, deprem nedeniyle bazı mallara olan talebin değişmesi ve depremin neden
olduğu ekonomik kayıpların incelenmesi gibi konuları içermektedir. Tüm bunlarla birlikte,
yaşanacak büyük bir depremle birlikte başta yiyecek, giyecek, yardım malzemesi ve çocuk bezi
gibi dayanıksız tüketim mallarına olan talebin birden bire artmasının depremin piyasalar
üzerinde canlandırıcı etki yapabileceği belirtilmektedir. Keza ekonomik durgunluğun aşılmaz
hale geldiği dönemlerde bu tür afetler iç talebi uyararak ekonomi üzerinde canlandırıcı etki
yapabilmektedir. Ancak bu tür talep artışları göreli olduğu kadar ekonomi üzerinde kısa süreli
etkiye sahiptir. Deprem nedeniyle alınacak tedbirler ve depremin neden olduğu ekonomik
canlanma yanında depremin neden olduğu ekonomik etkiler de deprem ekonomisi kapsamında
incelenmektedir.
Ekonomiye olan etkisi ve ekonomik bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmesi nedeniyle
afet ekonomisi kapsamında incelenecek en önemli meteorolojik afetlerden biri sel afetidir. Afet
ekonomisinin bir alt dalı olarak sel ekonomisi, sel nedeniyle oluşacak kayıpları karşılamak
amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ilave tedbirlerin alınması gibi
konuları içermektedir. Sel dışında çığ, fırtına, kasırga, kuraklık, hortum, erozyon vb.
meteorolojik afetlerin neden olduğu ekonomik kayıplar, bu afetler nedeniyle oluşacak kayıpları
karşılamak amacıyla mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve ilave tedbirlerin
alınması gibi konular da meteorolojik afet ekonomisi kapsamında incelenmektedir.
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İnsan kaynaklı (beşeri) afetler, kasdi olsun ya da olmasın, insan faaliyetleri sonucu
meydana gelmiş olaylardır. Teknolojik kazalar, savaşlar, iç savaşlar, terör olayları ve politik
sıkıntılar insan kaynaklı afetlere örnek olarak verilebilir. İnsan kaynaklı afetlerin ekonomisi ise
herhangi bir beşeri afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri mümkün olan en kısa
sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde kullanılması olarak
tanımlanabilir. Yaşanmış ya da yaşanan herhangi bir afet nedeniyle ekonomik tedbirlerin
alınması, bazı harcamaların kısıtlanması, kemerlerin sıkılması vb. uygulamalar insan kaynaklı
afet ekonomisini ifade etmektedir. İnsan kaynaklı afetlerin ekonomisi başlığı altında ilgili
literatürde en çok ilgi çeken konular savaş ekonomisi ve terör ekonomisidir.
Savaş ekonomisi, bir devletin ekonomisini savaş zamanında canlı tutmak adına aldığı
önlemlerin genel adı olarak tanımlanabilir. Çoğu devlet savaş zamanında ekonomisini belirli
bir plana göre yönetmektedir. Belirli ürünlerin karneye bağlanması ve sivillerin askere
çağrılması bu önlemlere örnek olarak verilebilir.
Terör ekonomisi, herhangi bir zamanda meydana gelen ya da uzun yılları kapsayacak
bir zaman diliminde gerçekleşen terör olayları karşısında bozulan / kayba uğrayan sistemleri
mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakların en uygun şekilde
kullanılması olarak tanımlanabilir. Yaşanmış ya da halen yaşanan herhangi bir terör olayı
nedeniyle ekonomik tedbirlerin alınması veya bazı harcamaların kısıtlanması terör ekonomisini
ifade etmektedir. Yıllardır ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerek intihar
saldırıları gerekse de silahlı çatışmalarla eylemlerini sürdüren bölücü terör örgütü PKK'nın
bölge halkına verdiği zararlar herkesin malumudur. Yapılan saldırılar sonucunda bölge halkı ve
yerel esnaf iş yapamaz hale gelmiş, ticaret azalmış ve bölgeye ne yerli ne de yabancı turist
gelmez olmuştur.
Afetlerin ekonomik etkileri; ilgili literatürde genellikle; (1) direkt etkiler, (2) dolaylı
etkiler ve (3) ikincil etkiler olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir. Direkt etkiler,
afetlerin konutlarda ya da işyerlerinde meydana getirdiği hasarları; alt ve üst yapıda; okul, cami,
hastane gibi toplumsal sistemlerde ve üretimde meydana gelen bozulma ve kayıpları ifade
etmektedir. Afetlerin dolaylı ekonomik etkileri ise bahsedilen direkt etkiler sonucunda oluşan
durumlardır. Ürün talep miktarında azalma, işsiz bireylerin sayısının artması, vergi
gelirlerindeki değişimden dolayı milli gelirdeki değişme vb. etkiler afetlerin dolaylı etkilerine
örnek olarak verilebilir. Afetlerin ikincil etkileri ise afetten belirli bir süre sonra gözlenen (afetin
meydana gelmesinden belirli bir süre sonra ortaya çıkan) durumlardır. Salgın hastalıklar, ülkede
yaşanan enflasyon, bütçe açıkları, ihracat / ithalat kayıpları, ekonomik anlamdaki fırsat
kayıpları ve nükleer sızıntı, petrol tankeri sızıntısı, boru hatlarındaki patlamaların ürünleri etkisi
vb. doğa değişiğime neden olan olaylar afetlerin ikincil etkilerine örnek olarak verilebilir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)

Afet ekonomisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yaşanan herhangi bir afet nedeniyle ekonomik tedbirlerin alınmasıdır.
Bazı harcamaların kısıtlanması söz konusu olabilir.
Literatürde sadece doğal afetlerin ekonomisi konusu işlenmektedir.
Bir deprem sonrası iyileştirme harcamalarının artması ve yatırım
harcamalarının azaltılması, afet ekonomisinin kapsamına girer.
Farklı afet türleri için farklı şekillerde de tanımlanabilir
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin ekonomisi başlığı altında
incelenmez?
Deprem nedeniyle alınan iktisadi önlemler
Volkanik patlamanın ekonomik etkileri
Selin neden olduğu ekonomik kayıplar
Yangınların neden olduğu maliyetler
Kasırgaların neden olduğu maliyetler
Jeolojik afetlerin ekonomisi başlığı altında incelenecek en önemli afet türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Deprem
Volkanik patlama
Kasırga
Sel
Tsunami
Yaşanacak büyük bir depremle birlikte başta yiyecek, giyecek, yardım
malzemesi ve çocuk bezi gibi dayanıksız tüketim mallarına olan talebin
birden bire artması, hangi konu içinde incelenmektedir?
Afetlerin olumlu etkisi
Afet ekonomisi
Manevi kazançlar
Krizden fırsata dönüşümler
Hiçbiri
2010 yılında İzlanda’da meydana gelen ve kuzey ve orta Avrupa'daki hava
ulaşımını felç ederek ekonomi için ciddi bir maliyete neden olan afet
aşağıdakilerden hangisidir?
Fırtına
Yoğun kar yağışı
Kasırga
Tsunami
Yanardağ patlaması
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik afetlerin ekonomisi başlığı altında
incelenmez?
Çığ
Fırtına
Hortum
Volkanik patlama
Erozyon
Meteorolojik afetlerin ekonomisi başlığı altında incelenen kuraklık
ekonomisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Kuraklık ekonomisi olarak adlandırılan olgunun tek bir boyutu yoktur.
Politikacılar açısından ise kuraklığın en çok hesaba katılması gereken boyutu
ekonomik maliyetlerdir.
Kuraklığın sebep olacağı bulaşıcı hastalıklar toplumun tümüne zarar verebilir.
Kuraklık olması durumunda tarım üretimi düşük kalacaktır.
Kuraklığın sağlık ve işgücü boyutu da vardır.
İnsan kaynaklı (beşeri) afetlerin ekonomisi başlığı altında incelenecek en
önemli afet türleri aşağıdakilerden hangisidir?
Savaş ekonomisi – Terör ekonomisi
İsyan ekonomisi – Savaş ekonomisi
Terör ekonomisi – Yangın ekonomisi
Kaza ekonomisi – Terör ekonomisi
Politik sıkıntılar ekonomisi – Savaş ekonomisi
Yaşanmış ya da halen yaşanan herhangi bir terör olayı nedeniyle
ekonomik tedbirlerin alınması veya bazı harcamaların kısıtlanması
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Savaş ekonomisi
Kargaşa ekonomisi
İsyan ekonomisi
Darbe ekonomisi
Terör ekonomisi
Belirli ürünlerin karneye bağlanması ve sivillerin askere çağrılması, hangi
tür afet ekonomisi kapsamında gösterilebilecek örneklerdir?
Terör ekonomisi
Sıkıyönetim ekonomisi
Savaş ekonomisi
Olağanüstü hal ekonomisi
İsyan ekonomisi

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)b, 5)e, 6)d, 7)b, 8)a, 9)e, 10)c

76

4.AFETLERİN DOĞRUDAN ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Afetlerin Ekonomik Etkilerine Genel Bakış
4.2. Afetlerin Ekonomik Etkilerine Yönelik Kullanılan Terimler
4.3. Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Sınıflandırılması
4.4. Afetlerin Doğrudan Ekonomik Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerin ekonomik etkileri hakkında genel bilgi veriniz.
2. Afet etkisi, afet kayıpları, afet maliyetleri ve afet zararları kavramlarını tanımlayınız.
3. Afetlerin ekonomik etkilerini sınıflandırınız.
4. Afetlerin doğrudan ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afetlerin Ekonomik
Etkilerine Genel Bakış
Afetlerin Ekonomik
Etkilerine Yönelik
Kullanılan Terimler

Kazanım

Afetlerin ekonomik etkileri
hakkında genel bilgi
verebilmek
Afet etkisi, afet kayıpları,
afet maliyetleri ve afet
zararları kavramlarını
tanımlayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Afetlerin Ekonomik
Etkilerinin
Sınıflandırılması

Afetlerin ekonomik
etkilerini sınıflandırabilmek

Okuyarak

Afetlerin Doğrudan
Ekonomik Etkileri

Afetlerin doğrudan
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Afetlerin ekonomik etkileri
Afet kayıpları
Afet maliyetleri
Afet zararları
Doğrudan ekonomik etki
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Giriş
Afetler karşısında ölüm, yaralanma ve maddi yıkım gibi sonuçlarla karşı karşıya olan
ülkeler ve uluslararası toplum, afetler karşısında çok yüksek maliyetlere maruz kalmaktadır.
Ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğraması ve neden olduğu kapital varlıkların kaybı,
GSYİH’nın büyümesi üzerinde kısa dönemli olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Birçok
açıdan afetler, yavaş büyüme, yüksek borçlanma oranı ve yüksek bölgesel ve gelir eşitsizliği
gibi uzun dönemli ekonomik sonuçlar da doğurmaktadır. Afetlerin neden olduğu çevresel ve
toplumsal maliyetlerin, parasal terimlerle değer biçilmesi zor olmasına rağmen, oldukça büyük
olduğu söylenebilir.
Bu bölümde öncelikle afetlerin ekonomik etkileri hakkında genel bilgi verilecek ve
afetlerin ekonomik etkilerine yönelik kullanılan terimler olarak afet kayıpları, afet maliyetleri
ve afet zararları kavramlarını tanımlanacaktır. Sonrasında ise afetlerin ekonomik etkileri
sınıflandırılacak ve bu sınıflardan biri olan afetlerin doğrudan ekonomik etkileri hakkında bilgi
verilecektir.
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4.1. Afetlerin Ekonomik Etkilerine Genel Bakış
Gerek doğal gerekse de insan kaynaklı afetlerin sayılarının ve sıklıklarının sürekli
artarak devam etmesi, zaten mevcut olan doğal kırılganlıkları ve dünya üzerinde yaşanan
problemleri arttırmaktadır. Her geçen gün meydana gelen sosyal, politik, ekonomik ve kültürel
kırılganlıklar, dünyanın sürekli yaşamakta olduğu değişim süreci ile birlikte farklılığa
uğramaktadır. Doğal afetlerle birlikte insan kaynaklı afetlerin de artması ise afetlerin sosyal ve
ekonomik boyutunun incelenmesini gerekli kılmaktadır.
Ekonomik faaliyetler, tarih boyunca doğa faaliyetlerinden ve insanların neden olduğu
olaylardan ayrı gerçekleşmemiştir. Günümüzde de bu süreç devam etmektedir. Dolayısıyla
doğal ve insan kaynaklı afetlerin ulusal ekonomiyi makro ve mikro düzeylerde çeşitli şekillerde
etkilediği görülmektedir. Sadece ölüm oranlarını sabit tutmak için, ölüm ve yaralanma
kırılganlığını birçok Afrika ülkesinde, nüfusun ikiye katlandığı her zaman diliminde, yarı yarıya
azaltmak gerekmektedir.
Dünya çapında ekonomik kayıplar ve yeniden inşa maliyetleri giderek artmaktadır.
Dünyada sadece doğal afet maliyetleri her yıl ortalama 60 milyar doları bulurken, gelişmiş ve
nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki yıkıcı afetler bu değerleri daha da arttırmaktadır. Afetlerin
ülkeler üzerinde neden olduğu maliyetler ve ekonomik kayıpların gün geçtikçe arttığı göz
önüne alınırsa, afetlerin ekonomik etkilerinin incelenmesi, özellikle uzun dönemli gelişme
stratejileri açısından her ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Afetler karşısında ölüm, yaralanma ve maddi yıkım gibi sonuçlarla karşı karşıya olan
ülkeler ve uluslararası toplum, afetler karşısında çok yüksek maliyetlere maruz kalmaktadır.
Ekonomik faaliyetlerin kesintiye uğraması ve neden olduğu kapital varlıkların kaybı,
GSYİH’nın büyümesi üzerinde kısa dönemli olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Birçok
açıdan afetler, yavaş büyüme, yüksek borçlanma oranı ve yüksek bölgesel ve gelir eşitsizliği
gibi uzun dönemli ekonomik sonuçlar da doğurmaktadır. Afetlerin neden olduğu çevresel ve
toplumsal maliyetlerin, parasal terimlerle değer biçilmesi zor olmasına rağmen, oldukça büyük
olduğu söylenebilir.
Tek başına afetlerin ekonomik etkilerini ayrıştırmak genellikle zordur. Değişik afet
türleri birbirini izleyebilir, ya da birincil olayı takiben ikincil ya da üçüncül zararlar ortaya
çıkabilir. Ancak afetlerin ekonomik etkilerine yönelik bazı genellemelerin yapılması
mümkündür. Ani gelişen afetler (depremler, kasırgalar, seller, yangınlar, patlamalar vb.)
öncelikle üretken sermayeye ek olarak, altyapı sistemlerini zarara uğratabilir ya da üretim
araçlarını ve stoklarını yok edebilir. Kuraklık, iç savaş vb. yavaş gelişen afetler ise, etki olarak
daha uzun sürelidir ve uzun dönemde daha yıkıcı olabilmektedir. Tasarrufları aşındıran bu tür
afetler yatırımları, iç talebi ve üretken kapasiteyi de olumsuz etkilemektedir. Afetlerin hem ani,
hem de yavaş gelişen türlerinin özelliklerini barındıran bileşik afetlerde (volkanik aktiviteler,
karmaşık insani acil durumlar vb.) ise aktif risk döneminin sona ermesi yıllarca sürebilmektedir.
Bu süreçte karşılaşılan olumsuzluklar belirsizliği arttırarak yatırımları engelleyebilmektedir.
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Her yıl birçok afet oluşması riskine karşı toplumlar doğal tehlikelere ve afetlere karşı
önemli ölçüde dayanıklı olmaya çalışmaktadır. Birçok yerde ölümler nüfus artışlarıyla
yenilenebilirken, ekonomik sıkıntılarla karşılaşılması kaçınılmaz değildir. Bir şehir afetlere
karşı ne kadar iyi kurulmuş ve yapılandırılmış olursa kentsel formu ve işlevi de doğal tehlikelere
karşı adaptasyonu o ölçüde kolay olacaktır. Bazı yazarlar küçük afetlerin daha az yıkıcı olması
ve etkilerinin kolayca giderilebilmesi nedeniyle daha büyük afetlerin etkilerinin ele alınması
gerektiğini belirtmektedir. Bununla beraber, afetlerin etkisine yönelik tartışmaların küçük
afetler için de geçerli olduğu söylenebilir. İlgili literatürde afetin ekonomik etkisinin büyük
olarak kabul edilebilmesi için, afetin neden olduğu doğrudan kaybın, afetten etkilenen ülkenin
GSYİH’nın ortalama büyüme oranına yaklaşması ya da aşması gerekmektedir.
Afetlerin ve bu afetlere bağlı olarak meydana gelen ikincil afetlerin endüstriyel ve
hizmet sektörleri üzerindeki doğrudan etkisinin küçük olduğunu ifade eden bazı yazarlar söz
konusudur. Bunlara göre yerleşik sermaye, zararın ve yıkımın asıl yüküne katlanmaktadır.
Eğitim ve sağlık hizmetleriyle birleşmiş olan sosyal sermaye, afetler karşısında normalde çok
büyük olumsuz etkilerle karşılaşmayacaktır. Hizmet kaynaklarına ve sistemlerine gelen
zararların, normalde fazla olmayacağından kısa süreli olduğu söylenebilir. Yaşanacak bir afette
altyapıyı içeren harcamalar sıklıkla zarar görmektedir. Ulaşım, su arzı ve kanalizasyon
sistemleri sıklıkla zarar gören diğer unsurlar olarak belirtilebilir. Toplum içinde en çok ölümü
ve yaralanmayı, evleri düşük kaliteli malzemelerle, istikrarsız ve felakete meyilli topraklara
inşa edilen yapılarda yaşayan yoksul aileler vermektedir. Yıkılan binaları tekrar inşa etmek, kişi
başına göre hesaplandığında aşırı maliyetli olmayabilir. Ancak toplumun bu kırılgan kesimine
yardım sözü verilmesi politik bir irade gerektirmektedir. Ayrıca bahsedilen kesim afet
sonrasında işlerini ve dolayısıyla ücretlerini kaybedebilir. Söz konusu işsizlik sorunun
çözülmesinde, özellikle kentsel alanlarda bir afeti takiben bazı sektörlerde (özellikle inşaat
sektöründe) acil ve yeniden yapılandırma faaliyetleri sonucu yeni istihdam olanaklarının
oluşması iyileştirici rol oynamaktadır. Daha önce de belirtildiği üzere bu konu afet ekonomisi
içerisinde incelenmektedir. Afet nedeniyle bazı sektörlerde yaşanacak canlanma, bazı mallara
olan talebin artmasına, dolayısıyla bu malların daha fazla üretilmesine ve daha çok işgücüne
ihtiyaç duyulmasına neden olacaktır. Söz konusu döngü afet ekonomisini ifade etmektedir.
İlgili literatürdeki bazı görüşlere göre, piyasa tepkileri ve diğer içsel ve dışsal tepkiler
göz önüne alındığında afetin doğrudan etkisi normalde olumsuz bir makroekonomik etki
oluşturmayacaktır. Keza daha önce de bahsedildiği üzere afetlerin doğrudan etkisinin makro
ekonomik göstergeler üzerinde nispeten daha sınırlı olduğu söylenebilir. Doğrudan etki dikkate
alındığında afetlerin GSYİH, yatırımlar, istihdam, enflasyon,ticaret açığı ve yabancı rezervler
üzerinde beklenen olumsuz bir etkisi yoktur. Böyle bir olumsuzluk olmadığı gibi afetin getirdiği
yeniden yapılanmaya ve yeni iş fırsatlarına (afet ekonomisine) bağlı olarak kısa bir süre
içerisinde ekonomik düzelme yaşanabilecektir. Hükümet, rehabilitasyon ve yeniden yapılanma
faaliyetlerini finanse ettiği için bir ölçüde kamu açıkları yükselebilir ancak bu problem uzun
dönemde ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, afetlerin gelişmenin sorunu olduğu, ancak gelişme için
sorun olmadığı söylenebilir.
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Afetlerin sıklığına ve masraflarına rağmen, ne kamusal ne de özel sektörde ekonomik
etkileri hakkında tutarlı bilgi veren bir sistem bulunmamaktadır. ABD’de doğal afetlerden
kaynaklanan ölümler ve yaralanmalar, mülkiyet zararları, ekonomik ve sosyal kesintiler sosyal
yapının bir parçası durumundadır. Buna rağmen, doğal afetlerin sebep olduğu ekonomik
kayıplar sürekli olarak hesaplanamamaktadır. Bir doğal afeti takiben değişik kurumlar ve
organizasyonlar zarar değerlendirmeleri yapmakta; fakat bu değerlendirmeler geniş ölçüde
farklılıklar göstermekte, maliyet sıralamalarını kapsamakta ve zaman içinde değişmektedir.
Doğal afetlerin neden olduğu kayıpları ölçmek için genel kabul gören bir formül ya da çerçeve
de yoktur. Ayrıca bu değerlendirmenin yapılmasıyla ilgili olarak herhangi bir grup ya da
hükümet kuruluşu da sorumlu tutulmamıştır. Bu durum afetlere karşı direnç ya da başa çıkma
politikaları geliştirilmesinin ve afetlerin ekonomik etkilerinin ayrıntılı incelenmesinin önünde
büyük bir engel oluşturmaktadır.
Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların verileri mevcut olsa da bunlar dağınık
biçimdedir. Birçok devlet dairesi ve özel sigorta endüstrisi, afet maliyetleri üzerine veri
toplamaktadır. Afet kayıplarının değerlendirilmesi için tutarlı bir veri seti tanımlanması,
öncelikle hangi verinin değerlendirilmeye dahil edilmesi gerektiği sorununu doğurmaktadır.
Örneğin eğer bir köprü kasırga tarafından yıkılmışsa, köprünün yıkılması sırasında meydana
gelen fiziksel zararlar, çevrede neden olunan tahribat ya da yeni köprünün maliyeti kuşkusuz
olayın toplam maliyetinin bir parçası olacaktır. Fakat yıkılan köprü nedeniyle mal taşıyan
tırların ya da yolcu taşıyan otobüslerin yollarının uzaması ilgili sektörlerde maliyet artışlarına
ya da ekonomik kayıplara neden olacaktır. Benzer şekilde insanların evlerine ya da işlerine
gitmek için harcadığı ekstra yakıtlar söz konusudur. Bununla birlikte köprüyü yeniden inşa
edecek firmanın ekonomik kazancı (GSYİH’ya ya da istihdama katkısı) köprünün yıkılması
nedeniyle oluşacak toplam zarardan düşülebilir. Bu ve benzeri birbirine zıt gibi görünen
hususlar, afetler nedeniyle oluşan zararın ayrıntılı olarak ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır.

4.2. Afetlerin Ekonomik Etkilerine Yönelik Kullanılan Terimler
Uzmanlar afet maliyelerini değerlendirme çalışmalarında afetin ekonomik etkilerini
ifade etmek için farklı terimler kullanmaktadırlar. ABD Ulusal Araştırma Konseyi tarafından
afetlerin ekonomik etkilerinin değerlendirilmesine kullanılan bazı terimler aşağıda açıklanmaya
çalışılmıştır;


Afet Etkisi: Hem piyasaya yönelik, hem de piyasa dışı etkileri ifade eden en geniş
kavramdır. Piyasa temelli etkiler, afetlerin neden olduğu gelirdeki ve satışlardaki
düşüşü ve mülkiyet zararlarını ifade etmektedir. Piyasa dışı etkiler ise çevresel
sonuçları ve afetlere maruz kalan bireylerin psikolojik etkilerini kapsamaktadır.
İlke olarak bireysel etkiler olumlu ya da olumsuz olabilmesine karşın afetlerin
neden olduğu sonuçlar çoğunlukla arzu edilmeyen çıktılardır.



Afet Kayıpları: Piyasa temelli olumsuz ekonomik etkileri ifade etmektedir. Afet
kayıpları; binaların, ürünlerin ve doğal kaynakların uğradığı fiziksel yıkımı ifade
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eden doğrudan etkiler ile geçici işsizlik ve iş kesintileri gibi bu yıkımın sonucu
ortaya çıkan dolaylı etkilerden oluşmaktadır.


Afet Maliyetleri: Geleneksel olarak kullanılan, bireylerin ve iş aleminin uğradığı
kayıpları telafi etmek amacıyla sigortacıların ve hükümetlerin nakit para
ödemelerini ifade etmektedir. Sigortalı olmayanların ve hükümet yardımlarından
yararlanamayanların kayıpları ise “maliyetler” olarak bu raporda yer almamaktadır.



Afetlerin Zararları: Ölümlerin ve yaralanmaların sayısı ya da yıkılan binaların
sayısı gibi fiziksel göstergelerle ölçülen fiziksel yıkımı ifade etmektedir. Bu
zararlar, parasal değerlerle ifade edildiğinde doğrudan kayıplara dönüşmektedir.

ABD Ulusal Araştırma Konseyi’ne göre doğal afetlerin sonucu ya da negatif etkileri
olarak bütün veri toplama çalışmaları “kayıplar” üzerine yoğunlaşmalıdır. Keza afet kayıpları,
sigorta şirketleri ve hükümetler tarafından ödenen basma kalıp maliyetten daha geniş bir
kavramı ifade etmektedir. Buna göre, afetlerin ekonomik etkileri incelenirken kayıplar ve
maliyeti de içine alan afetlerin insani etkileri üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
Afetlerin toplam zararını hesaplamak bahsedildiği üzere oldukça zor iken, bu toplam
zararı parasal değerlerle kestirmek de pek olası değildir. Ayrıca, hükümetlerin ve uluslararası
kurumların değişik metodolojiler kullanmasından dolayı ve bazı ülkelerin daha çok yardım
almak amacıyla kayıplarını abartmaları, sorunu daha karmaşıklaştırmaktadır. Söz konusu
durumlar karşısında toplam kayıpların değerlendirilmesinde oldukça farklı yöntemler ve
formüller kullanılmaktadır.

4.3. Afetlerin Ekonomik Etkilerinin Sınıflandırılması
Afetlerin ekonomik etkilerinin sınıflandırılmasında genellikle Latin Amerika Ülkeleri
Ekonomik Komisyonu (ECLAC) tarafından geliştirilen metodolojiden yararlanılmaktadır. Bu
metedooloji doğrultusunda afetlerin ekonomik etkileri; (1) doğrudan, (2) dolaylı ve (3) ikincil
etkiler olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Bununla beraber, ABD Ulusal Araştırma
Konseyi gibi afetlerin ekonomik etkilerini, doğrudan ve dolaylı etkiler olarak iki grupta
inceleyen kurumlar ve yaklaşımlar da söz konusudur. ECLAC’ın yaptığı üçlü sınıflamada afetin
doğrudan ekonomik etkileri doğrudan fiziksel zararları; dolaylı ekonomik etkileri dolaylı
üretim maliyetlerini ve ikincil ekonomik etkileri ulusal gelir ve bütçe harcamaları üzerindeki
etkileri ifade etmektedir. Söz konusu etki türleri arasında birçok bağlantı mevcuttur. Doğrudan
kayıplar, afetlerin meydana gelmesi sırasında ortaya çıkmakta ve dolaylı kayıplara neden
olarak, afetlerin meydana gelmesinden belirli bir süre sonra, iyileşme aşamasında
hissedilebilecek ikincil kayıpları oluşturmaktadır. Bu durum afetlerden çok sonra ortaya
çıkabilecek kırılganlık koşullarını da şekillendirebilmektedir. Doğrudan ve dolaylı kayıplarla
etkilenen faaliyetler ve ekonomik sektörler, çıktı miktarlarını ve istihdam olanaklarını olumsuz
etkileyerek tüketimin ve yatırımların azalmasına, azalan üretken kapasiteye ve artan sosyal
maliyetlere (sağlık, eğitim vb. alanlarda, göçlerde) neden olmaktadır.
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Bilgi noksanlığı ve evrensel bir afet etki ölçüm metodolojisinin eksikliği nedeniyle
afetlerin ekonomik etkilerinin boyutları tam olarak kestirilememektedir. ECLAC’ın doğal
tetikleyici olaylar için oluşturduğu metodoloji, afet etkilerinin ölçümü için genel çerçeveyi
oluşturmaktadır. Bu metodolojinin, nüfus yoğunluğu ve altyapı kesintileri ya da kişi başına
GSYİH gibi basit ekonomik göstergelere dayanan kayıp göstergelerine kıyasla daha duyarlı bir
metodoloji olduğu söylenebilir. 1991’de ECLAC’ın geliştirmiş olduğu afet etkisi
değerlendirme metodolojisinin ayrıntıları aşağıda görüldüğü gibidir;


Doğrudan Etkiler: Afeti oluşturan unsurun, eşzamanlı olarak sabit varlıklarda,
mamul ve yarı-mamul malların sermaye ve envanterinde, hammaddelerde ve yedek
parçalar üzerinde meydana getirdiği bütün etkilerdir. Bu etki türü, yardım
harcamalarını ve acil durum tepkisini de içermektedir.



Dolaylı Etkiler ve Akım Kayıpları: Afet sonrasında üretilemeyecek mal
akımlarının ve yararlanılamayacak hizmetlerin etkileridir. Fiziksel altyapının ya da
envanterin yıkımını takiben, dolaylı etkiler de idari harcamaları arttırabilir.
Alternatif hizmetlerin sağlanmasından dolayı oluşan (malların ve hizmetlerin
üretimi ve/veya dağıtımı için alternatif yolların kullanılmasından kaynaklanan) ek
maliyetler, malların ve hizmetlerin sağlanamamasından dolayı üretim ve gelir
kaybı, iş ya da geçimin tamamen ya da kısmen kaybı nedeniyle de kişisel gelirde
meydana gelen kayıplar dolaylı etkilere örnek olarak verilebilir.



İkincil Etkiler: Önemli makro-ekonomik değişkenlerde görülen ve ekonominin
toplam performansı üzerinde oluşan etkilere de ikincil etkiler denilmektedir. İkincil
etkiler, toplam ve sektörel GSYİH, dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi,
borçlanma oranı ve para rezervi, kamu finansmanı durumu ve toplam sermaye
yatırımını içermektedir. Bir afetin, vergi gelirlerinde düşüşe ya da cari
harcamalarda artışa neden olması gibi kamu finansmanı üzerine etkileri özellikle
önemli olabilir. İkincil etkiler, genellikle afetin oluştuğu mali yılda
hissedilmektedir. Ancak söz konusu etkiler birkaç yıla da yayılabilir.

Afetlerin insanlar ve mülkler üzerinde meydana getirdiği fiziksel yıkım doğrudan
kayıpları; bu fiziksel yıkımın sonuçları ise dolaylı kayıpları oluşturmaktadır. Ekonomik
terimlerle ifade edilecek olursa, fiziksel yıkım varlık değerlerindeki kayıpları ifade ederken,
yıkımın sonuçları, gelir ve/veya üretimdeki kayıpların çevre üzerindeki etkileri olarak
tanımlanabilir. Afetlerin neden olduğu birçok kayıp, ayrıca fiziksel varlığı olmayan bu nedenle
de ölçülmesi zor olan kayıplardır. Kişisel maveni kayıplar, aile hazinelerinin kaybı, aile
üyelerinin istihdam durumlarının kesintiye uğraması gibi ölçülmesi zor durumlar, bazen
doğrudan fiziksel yıkımın neden olduğu kayıplardan da büyüktür. Bu kayıpların önemi göz ardı
edilmemesine karşın, bunların objektif olarak ölçülmesi ve tutarlı ve tam bir kayıp
değerlendirmesi yapılması büyük bir sorundur.
Afetin ekonomik etkileri konusunda yapılan diğer bir önemli ayrım da, ödeme yapılan
ve ödeme yapılmayan kayıplardır. Ödeme yapılan kayıplar (doğal afetlerin maliyetleri),özel
sigortaların ya da yerel veya ulusal yönetimlerin zararlar karşısında yaptıkları poliçe
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ödemelerini kapsamaktadır. Ödeme yapılmayan kayıplar ise mağdurların katlanmak
durumunda olduğu tazmin edilmemiş etkilerdir.
Afetlerin ekonomik etkileri, sosyal seviyelere göre farklılık göstermektedir. Orta ve
uzun dönemde, yoksul kesim oransız bir şekilde daha fazla etkiye maruz kalmaktadır. Modern
dünyada marjinalleşme, bütün toplumları kendi sosyal ve ekonomik kaderleri üzerindeki politik
güçten ve kontrolden yoksun bırakmaktadır. Marjinal gruplar, izole dağlık alanlarda yüksek
doğal tehlike riskine katlanmak zorundadır. Fakat aynı zamanda dünyanın hızlı gelişen şehirleri
de bu yüksek riske maruz kalmaktadır. Dolayısıyla toplum içinde zenginlerin de en az fakirler
kadar afet riskine maruz kaldığı söylenebilir. Aradaki fark ise afet sonrası yeniden yapılanma
sürecinden kaynaklanmaktadır. Toplumların daha zengin kesimi, afetin etkilerinden daha az
etkilenmese de, genellikle kredi, sigorta ve yeniden inşa fonlarına kolay ulaşabildiklerinden afet
sonrası daha çabuk toparlanabilmektedir.
Afetlerin ekonomiler üzerinde neden olduğu etkilere yönelik veriler buzdağının sadece
görünen kısmını göstermektedir. Keza ilgili veriler, ülkelerin istekleri doğrultusunda yapılan
değerlendirmelerden elde edilmiştir. Ayrıca verilerin küçük boyutlu afetlerden çok sadece en
kötü olayları yansıttığı da söylenebilir. Oysa ki afete maruz kalan nüfusun duygusal durumu ve
yaşanan göçlerin sosyal ve politik istikrara etkisi de göz önüne alınmalıdır.

4.4. Afetlerin Doğrudan Ekonomik Etkileri
Afetlerin doğrudan etkileri bir taraftan ölümler ve yaralanmalar gibi insanlar için söz
konusu olan kayıpları ifade ederken diğer taraftan da bina, altyapı, endüstri ve ticaret alanları,
doğal çevrenin tahribi, kısaca yaşam alanları üzerindeki konut ve işyeri hasarı, tarımsal ürün
kaybı, iletişim ve enerji hatlarında hasar, ulaşım yapılarının zarar görmesi, toprak kaybı gibi
olumsuz fiziksel değişimleri ifade etmektedir. Doğrudan etkileri, çok kısa bir süre içinde
hissedilebilen tüm olumsuzluklar şeklinde ifade etmek de mümkündür.
Doğrudan etkiler, afetlerin neden olduğu fiziksel yıkımlar olduğundan objektif olarak
ölçülmesi en kolay kayıplardır. Doğrudan etkiler insan nüfusunun yaşam kalitesi ve sayısı
üzerinde etkili olacağı gibi fiziki unsurlar üzerinde de yıkım meydana getirebilir. Ayrıca, sosyal
ve ekonomik altyapıda meydana gelen hasarlar ile sermaye stokundaki ve envanterdeki kayıplar
da doğrudan etkiler kapsamında incelenmektedir. Yapıların yıkılması, ağır, orta ya da hafif
zarar görmesi; altyapı, baraj ulaşım sistemleri, makine ve ekipman, tarım alanları ve ürünlerin
zarar görmesini doğrudan etkiler kapsamına girmektedir. Afetlerin doğrudan etkileri özellikle
en çok konut sektörü üzerinde görülmektedir.
Doğrudan kayıplar, birçok iyileştirme çalışmasının odağı olmuştur. Afetlere hazırlık
aşaması da, doğrudan etkilerin azaltılması için çok önemli bir süreçtir. Eğer doğrudan kayıplar
minimize edilebilirse dolaylı ve ikincil etkiler de önlenebilir ya da azaltılabilir. Hazırlık
çalışmalarının etkileri, pek çok örnekte olduğu gibi Jamaika’daki Gilbert Kasırgası örneğinde
de iskan ve küçük işletmelerin yaşadığı tecrübeyle görülebilir. Kasırganın 30.235 evi
yıkmasıyla meskenler büyük zarara uğrarken, birçok küçük işletme sadece minimal
gecikmelerle ve çıktı kayıplarıyla faaliyetlerine geri dönmüştür.
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Afetin meydana gelmesini takip eden saatler içerisinde tehlikeler sabit varlıklar ve
sermaye üzerinde doğrudan etkiye neden olmaktadır. Bunlar; iskan, bina, tesisat, makine,
donanım, ulaşım vasıtaları, depolama ve mobilyaların tümden ya da kısmi yıkıma uğraması
olduğu kadar, toplanmak için hazır olan mahsul alanlarının, sulama çalışmalarının ve su
bentlerinin zarara uğraması ve mahsullerin yok olmasını da kapsamaktadır. Doğrudan zararların
hesaplanmasının, özellikle toprak tapularının sigorta kapsamında olmadığı, mülkiyet
vergilerinin ve sigortanın düşük olduğu ülkelerde varlıkların değerlendirilmesi güç olduğundan
zor bir girişim olduğu söylenebilir. Bu koşullar altında ekonomik birimler ve hükümetler,
sigorta bedelinin tazmini, uluslararası yardım ve borçlanma için varlık kayıplarının aşırı
değerlendirilmesini teşvik edebilir. Bununla beraber, sigorta kapsamında olmayan yoksul
bireylerin varlıklarının kaybı, kayıpların değerlendirilmesine giremeyecektir.
Doğrudan kayıplar konusundaki en büyük veri eksikliği işyerleri ve bireylerin maruz
kaldığı sigortalanmamış kayıplardır. Bu veriler, büyük afetlerde olay sonrası belirli örneklemler
üzerinde inceleme yapılması ve afet yardım programı çerçevesinde yapılan kredi başvuruları
(örneğin ev yenileme kredisi ya da deprem kredisi) gibi diğer veri tabanlarından tahmin
edilebilir.
ABD Ulusal Araştırma Konseyi, doğrudan kayıpları iki alt kategoriye ayırmıştır.
Bunlar; (1) birincil doğrudan kayıplar ve (2) ikincil doğrudan kayıplardır. Birincil doğrudan
kayıplar afet olayının anında neden olduğu yıkımın sonuçlarıyla ilgidir. İkincil doğrudan
kayıplar ise fiziksel yıkımı takip eden (deprem sonrası çıkan yangınlar ve kasırgayı takip eden
şiddetli yağmurların sebep olduğu kayıplar gibi) ilave etkilerdir. Söz konusu ikincil doğrudan
kayıplar, bazı kaynaklarda dolaylı kayıplar olarak ele alınmaktadır. Burada dikkati çeken nokta,
komitenin doğrudan kayıplarla ifade ettiği kayıpların fiziksel kayıplar olduğudur. Latin
Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu (ECLAC)’ın yapmış olduğu dolaylı zararlar ayrımı
ise, afet etkisinin neden olduğu fiziksel kayıplardan kaynaklanan kayıpları ifade etmektedir.
Aslında bu noktada ABD Ulusal Araştırma Konseyi’nin sınıflaması ile ECLAC’ın sınıflaması
çelişmemekte, ABD Ulusal Araştırma Konseyi sadece doğrudan kayıpları alt gruplara
ayırmaktadır. Aşağıda Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu (ECLAC) tarafından
oluşturulan ve bazı afet türlerinin neden olduğu birincil doğrudan etkileri gösteren Tablo 2
görülebilir.
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Tablo 2: Afet Türlerine Göre Birincil Ekonomik ve Sosyal Etkiler
Afetin Türü
Geçici göç
Kalıcı göç
İskan kaybı
Endüstriyel üretim
kaybı
Ticaret kaybı
Tarımsal üretim
kaybı
Altyapıya zararlar
Piyasa işleyişi ve
bölümünde
değişiklikler
Ulaşım
sistemlerinin
aksaması
İletişimin aksaması
Panik
Sosyal düzensizlik

Fırtına

Sel

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Deprem

X

Volkanik
Patlama

Yangın

Kuraklık

Kıtlık

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

Tsunami

X
X
X
X

X

X
X

X

Tablo 2’den de görüldüğü üzere ECLAC’a göre afet türlerinin hemen hemen hepsi
endüstriyel ve tarımsal sektörlere, ticarete ve altyapı sistemlerine zarar verici niteliktedir.
Bununla birlikte tüm afet türlerinin piyasa işleyişine ve bölüşümüne doğrudan ve dolaylı
etkileri söz konusudur.
Uygulamada, birincil ve ikincil kayıpların ayrımının yapılması pek mümkün değildir.
Ancak bu kavramsal ayırımı yapmak ekonomik etkilerin sigorta değerlendirilmesiyle ölçülmesi
konusunda önemlidir. Örneğin kasırga tarafından çatısı uçan bir evin zararı (birincil etki) ev
sahibinin sigortası tarafından karşılanacaktır. Ancak kasırga sırasında sağlam yapılı bir evin
çatısının uçmayıp da yükselen su miktarı nedeniyle zarara uğraması durumunda (ikincil etki)
ev sahibinin zararının karşılanması sele karşı sigortasının olup olmamasına bağlı olacaktır.
Derin Ural 1999 yılında hazırladığı eserinde afetlerin neden olduğu doğrudan ekonomik
kayıplar yedi kategori altında incelenmektedir. Bunlar; yapıların yeniden yapılmasının ve
onarımının maliyeti, yapıların içindeki özel malların zararı, yapıların içindeki ticari mallara
gelen zararlar, yapıların onarılması için gereken zamanda, eğitim, hizmet ve ticaretin aksaması,
gerektiğinde konut ve işyerlerinin taşınma maliyeti, gelir kaybı ve kira kaybıdır. Başbuğ-Erkan
(2015) ise afetlerin doğrudan etkilerini aşağıda görüldüğü şekilde gruplandırmıştır;


Binalarda meydana gelen hasarlar



Bireylerin ücret kaybı



Fabrikaların yıkılması



Köprüler, karayolları, demiryolları, telekomünikasyon hasarları
90

 Toplumsal sistemlerdeki hasarlar (okullar, hastaneler, camiler, kanalizasyon
sistemi vb)
 Üretim kayıpları (hasattaki azalma, canlı hayvanların telef olması, küçük
işyerlerinin kapanması)


Acil durum ve yapılanma masrafları

Afetlerin neden olduğu doğrudan kayıplar, çeşitli kurumların verilerine bakılarak da
incelenebilir. Doğrudan kayıpların zarara uğrattığı birimler dört gruba ayrılmaktadır. Bunlar;
(1) sigorta sektörüne yönelik etkiler (2) devlete yönelik etkiler, (3) iş dünyasına yönelik etkiler
ve (4) bireyler üzerindeki etkilerdir.
Afetlerin neden olduğu doğrudan kayıplar tipik olarak sigorta şirketleri tarafından
ödenen tazminatlarda görülebilir. Doğal afetlerde hayatını kaybeden birçok insanın hayat
sigortası olabilir. Yaralanan diğer insanlar da medikal sigortaya sahip olabilir. Fakat
uygulamada şirketlerin hangi boyutta bu ödemeleri afetlerle ilişkilendirdiği net değildir. Afetle
ilişkili mülkiyet kayıplarındaysa durumun daha açık olduğu söylenebilir.
Devlet idaresinin bütün bölümleri de doğal afetlerle ilişkili kayıplara üç farklı şekilde
maruz kalabilmektedir. Devlet afetlerle ilişkili olarak en büyük maliyetlere öncelikle bireyler
ve işverenler için yapılacak ödemelerde katlanmaktadır. İkinci olarak devlet, afetle birlikte
hasar gören binaları ve altyapı sistemleri için belirli bir maliyete katlanmak zorundadır. Üçüncü
olarak devlet, yönettiği sigorta programları dolayısıyla da ödemeler yapmaktadır.
İş dünyası maruz kaldığı doğrudan kayıplar genellikle sigorta şirketleri tarafından
kapatılacağından bu kayıplar sigorta endüstrisinin katlanacağı kayıplara dahil edilmelidir. İş
dünyası asıl olarak afetlerin doğrudan kayıplarından çok, dolaylı kayıplarından etkilenmektedir.
Son olarak bireyler açısından bakıldığında, birçok bireyin afetlere karşı bütün olarak ya
da bazı kayıplar açısından sigorta hizmetinden yararlandığı görülmektedir. Sigortadan
yararlanma yaşanılan afetin türüne göre de değişmektedir. Örneğin ABD’de kasırgalardan zarar
gören binaların % 95’i sigortalıyken, California depreminde zarar gören binaların sadece %1015’inin sigortalı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu durum insanların sigortalı olup olmamasına
göre de değişmektedir. Her bireyin ve hanehalkının sigortaya ulaşabilme yeteneği olmayabilir.
Bazı kişiler sigortaya ulaşabilme yeteneği olmasına karşın sigorta yaptırmayı seçmemiş olabilir.
Bireylerin uğradığı parasal zararlardan daha önemlisi ise, yaşanan ölüm ve yaralanma
olaylarıdır. Afetlerin bireylerin bütünlüğü üzerindeki doğrudan etkileri, ölümler, yaralanmalar,
hastalıklar ve şiddeti içermektedir. Ölümler, afetlerin doğrudan ve ilk etkisidir Örneğin
binaların çökmesi ve sellerin insanları sürüklemesi gibi durumlar afetlerin doğrudan ve ilk
etkisidir. Özellikle ölümler, hane halkının refahı üzerinde kalıcı şok etkisine neden olmaktadır.
Mevcut doğal afet istatistiklerine göre, doğal afetler Latin Amerika Bölgesinde yüzyıl boyunca
464.000, son otuz yıl içerisinde de 226.000 ölüm (yıl başına ortalama 7.500 ölüm)
gerçekleştirmiştir.
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Uygulamalar
Afetlerle Sanayileşmek
Çok boyutlu olarak iktisadi gelişmenin en önemli aşamalarından birini sanayileşme
oluşturuyor. Gelişmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi ve rekabetçi güce erişebilmesi için
milli gelir içindeki sınai faaliyetlerin payının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması esastır.
Ancak ekonomik krizler, toplumsal olaylar ve afetler gibi gelişmeler sınai üretimin gelişimini
sekteye uğratmakta; iş sürekliliğinin aksamasına sebep olmaktadır.
Afetler, Doğa Kaynaklı Afetler ve Teknoloji Kaynaklı Afetler olmak üzere iki ayrı kategoride
tanımıyor. Doğa Kaynaklı Afetler, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında
gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı
olaylardır. Teknoloji Kaynaklı Afetler ise insan faaliyetleri ya da doğal afetlerin tetiklemesi
sonucunda oluşan endüstriyel, maden, ulaşım, deniz kirliliğine neden olan kazalar, kimyasal,
biyolojik, radyolojik, nükleer tehlikeler, terörizm, yangınlar gibi can kaybına, hastalıklara,
sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara sebep olan olaylar olarak tanımlanır. Afetlerin
ortaya çıkarttığı ekonomik tablo ise ülke ekonomilerinin üzerine önemli bir yük olarak
biniyor. Örneğin, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin faturası her alanda çok
ağır oldu. Resmi rakamlara göre yaklaşık on yedi bin kişi hayatını kaybetti. Pek çok firma
tekrar açılmamak üzere kapandı. Geriye dönebilenlerin ise çok az bir kısmı iş sürekliliğini
sağlamayı başardı. İktisadi faaliyetlerin ana ekseni üzerinde doğrudan pek çok etki oluştu.
Afetlerin doğrudan etkileri, fabrikaların, işyerlerinin tahrip olması ve üretim kaybı,
çalışanların ve girişimcilerin ücret gelirlerinde azalma, lojistik kanallarının tahribatı şeklinde
kendini göstermektedir.
Marmara Depremi’nin ortaya koyduğu ekonomik kaybın yaklaşık değeri 15 ilâ 19 milyar
dolar arasında gerçekleşti. Dünya Bankası’nın tahminlerine göre, Marmara Depremi’nin
doğrudan etkileri, 3,1 ilâ 6,5 milyar dolar arasında gerçekleşti.
Teknoloji kaynaklı afet olarak sınıflandırılabilecek ve güncel olarak akıllarda yer alan 31
Mart 2015 Salı günü tüm Türkiye'de yaşanan elektrik kesintisi ise hem kamu sektöründe
hizmetlerin hem de sanayi sektöründe üretimin aksamasına sebep oldu. Yaklaşık 7 saat süren
bu kesintinin ekonomik maliyetinin yaklaşık 650 milyon dolar ilâ 1 milyar dolar arasında
olduğu tahmin ediliyor.
Afetlerin, her an karşımıza çıkabileceğinin farkında mıyız?Peki ya yaşanması muhtemel bir
afetten önce tedbir amaçlı harcanacak 1 liranın, afet sonrasında ortaya çıkabilecek 10 liralık
bir zararı ortadan kaldırabileceğini?!... O zaman farkında olmalıyız ki, afet her an kapımızı
çalabilir!Ve tabii birinci derece afet bölgesi olan ülkemizde afetlerle sanayileşmeyi
öğrenmek zorundayız…
Kaynak:Murad Tiryakioğlu, “Afetlerle Sanayileşmek”, www.sanayigazetesi.com, 14 Mart
2016, http://www.sanayigazetesi.com.tr/afetlerle-sanayilesmek-makale,915.html
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Uygulama Soruları




Sanayileşme ile afetler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Afetlerin doğrudan etkileri neler olabilir? Belirtiniz.
Afetlerin doğrudan etkilerini azaltabilmek için neler yapılabilir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya çapında ekonomik kayıplar ve yeniden inşa maliyetleri giderek artmaktadır.
Dünyada sadece doğal afet maliyetleri her yıl ortalama 60 milyar doları bulurken, gelişmiş ve
nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki yıkıcı afetler bu değerleri daha da arttırmaktadır. Afetlerin
ülkeler üzerinde neden olduğu maliyetler ve ekonomik kayıpların gün geçtikçe arttığı göz
önüne alınırsa, afetlerin ekonomik etkilerinin incelenmesi, özellikle uzun dönemli gelişme
stratejileri açısından her ülke ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Afetlerin sıklığına ve masraflarına rağmen, ne kamusal ne de özel sektörde ekonomik
etkileri hakkında tutarlı bilgi veren bir sistem bulunmamaktadır. ABD’de doğal afetlerden
kaynaklanan ölümler ve yaralanmalar, mülkiyet zararları, ekonomik ve sosyal kesintiler sosyal
yapının bir parçası durumundadır. Buna rağmen, doğal afetlerin sebep olduğu ekonomik
kayıplar sürekli olarak hesaplanamamaktadır. Bir doğal afeti takiben değişik kurumlar ve
organizasyonlar zarar değerlendirmeleri yapmakta; fakat bu değerlendirmeler geniş ölçüde
farklılıklar göstermekte, maliyet sıralamalarını kapsamakta ve zaman içinde değişmektedir.
Dolayısıyla afetlerin neden olduğu kayıpları ölçmek için genel kabul gören bir formül ya da
çerçevenin olmadığı söylenebilir.
Uzmanlar afet maliyelerini değerlendirme çalışmalarında afetin ekonomik etkilerini
ifade etmek için farklı terimler kullanmaktadırlar. ABD Ulusal Araştırma Konseyi tarafından
afetlerin ekonomik etkilerinin değerlendirilmesine kullanılan bu terimlerden afet etkisi, hem
piyasaya yönelik, hem de piyasa dışı etkileri; afet kayıpları, piyasa temelli olumsuz ekonomik
etkileri; afet maliyetleri, geleneksel olarak kullanılan, bireylerin ve iş aleminin uğradığı
kayıpları telafi etmek amacıyla sigortacıların ve hükümetlerin nakit para ödemeleri ve afetlerin
zararları, ölümlerin ve yaralanmaların sayısı ya da yıkılan binaların sayısı gibi fiziksel
göstergelerle ölçülen fiziksel yıkımı ifade etmektedir. ABD Ulusal Araştırma Konseyi’ne göre
doğal afetlerin sonucu ya da negatif etkileri olarak bütün veri toplama çalışmaları “kayıplar”
üzerine yoğunlaşmalıdır. Keza afet kayıpları, sigorta şirketleri ve hükümetler tarafından ödenen
basma kalıp maliyetten daha geniş bir kavramı ifade etmektedir. Buna göre, afetlerin ekonomik
etkileri incelenirken kayıplar ve maliyeti de içine alan afetlerin insani etkileri üzerinde
yoğunlaşılmalıdır.
Afetlerin ekonomik etkilerinin sınıflandırılmasında genellikle Latin Amerika Ülkeleri
Ekonomik Komisyonu (ECLAC) tarafından geliştirilen metodolojiden yararlanılmaktadır. Bu
metedooloji doğrultusunda afetlerin ekonomik etkileri; (1) doğrudan, (2) dolaylı ve (3) ikincil
etkiler olmak üzere üç grupta incelenmektedir. ECLAC’ın yaptığı üçlü sınıflamada afetin
doğrudan ekonomik etkileri doğrudan fiziksel zararları; dolaylı ekonomik etkileri dolaylı
üretim maliyetlerini ve ikincil ekonomik etkileri ulusal gelir ve bütçe harcamaları üzerindeki
etkileri ifade etmektedir. Söz konusu etki türleri arasında birçok bağlantı mevcuttur. Doğrudan
kayıplar, afetlerin meydana gelmesi sırasında ortaya çıkmakta ve dolaylı kayıplara neden
olarak, afetlerin meydana gelmesinden belirli bir süre sonra, iyileşme aşamasında
hissedilebilecek ikincil kayıpları oluşturmaktadır. Bu durum afetlerden çok sonra ortaya
çıkabilecek kırılganlık koşullarını da şekillendirebilmektedir. Doğrudan ve dolaylı kayıplarla
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etkilenen faaliyetler ve ekonomik sektörler, çıktı miktarlarını ve istihdam olanaklarını olumsuz
etkileyerek tüketimin ve yatırımların azalmasına, azalan üretken kapasiteye ve artan sosyal
maliyetlere (sağlık, eğitim vb. alanlarda, göçlerde) neden olmaktadır. Bununla birlikte afetlerin
ekonomiler üzerinde neden olduğu etkilere yönelik veriler, buzdağının sadece görünen kısmını
göstermektedir. Keza ilgili veriler, ülkelerin istekleri doğrultusunda yapılan
değerlendirmelerden elde edilmiştir. Ayrıca verilerin küçük boyutlu afetlerden çok sadece en
kötü olayları yansıttığı da söylenebilir. Oysa ki afete maruz kalan nüfusun duygusal durumu ve
yaşanan göçlerin sosyal ve politik istikrara etkisi de göz önüne alınmalıdır.
ECLAC’ın sınıflandırmasında birinci grubu oluşturan doğrudan etkiler; bir taraftan
ölümler ve yaralanmalar gibi insanlar için söz konusu olan kayıpları ifade ederken diğer taraftan
da bina, altyapı, endüstri ve ticaret alanları, doğal çevrenin tahribi, kısaca yaşam alanları
üzerindeki konut ve işyeri hasarı, tarımsal ürün kaybı, iletişim ve enerji hatlarında hasar, ulaşım
yapılarının zarar görmesi, toprak kaybı gibi olumsuz fiziksel değişimleri ifade etmektedir.
Doğrudan etkileri, çok kısa bir süre içinde hissedilebilen tüm olumsuzluklar şeklinde ifade
etmek de mümkündür. Doğrudan etkiler, afetlerin neden olduğu fiziksel yıkımlar olduğundan
objektif olarak ölçülmesi en kolay kayıplardır. Doğrudan etkiler insan nüfusunun yaşam kalitesi
ve sayısı üzerinde etkili olacağı gibi fiziki unsurlar üzerinde de yıkım meydana getirebilir.
Ayrıca, sosyal ve ekonomik altyapıda meydana gelen hasarlar ile sermaye stokundaki ve
envanterdeki kayıplar da doğrudan etkiler kapsamında incelenmektedir. Yapıların yıkılması,
ağır, orta ya da hafif zarar görmesi; altyapı, baraj ulaşım sistemleri, makine ve ekipman, tarım
alanları ve ürünlerin zarar görmesini doğrudan etkiler kapsamına girmektedir. Afetlerin
doğrudan etkileri özellikle en çok konut sektörü üzerinde görülmektedir. Doğrudan kayıplar,
birçok iyileştirme çalışmasının odağı olmuştur. Afetlere hazırlık aşaması da, doğrudan etkilerin
azaltılması için çok önemli bir süreçtir. Eğer doğrudan kayıplar minimize edilebilirse dolaylı
ve ikincil etkiler de önlenebilir ya da azaltılabilir. Doğrudan kayıplar konusundaki en büyük
veri eksikliği işyerleri ve bireylerin maruz kaldığı sigortalanmamış kayıplardır. Bu veriler,
büyük afetlerde olay sonrası belirli örneklemler üzerinde inceleme yapılması ve afet yardım
programı çerçevesinde yapılan kredi başvuruları (örneğin ev yenileme kredisi ya da deprem
kredisi) gibi diğer veri tabanlarından tahmin edilebilir.
Afetlerin başlıca doğrudan ekonomik etkileri; binalarda meydana gelen hasarlar,
bireylerin ücret kaybı, fabrikaların yıkılması, köprüler, karayolları, demiryolları,
telekomünikasyon hasarları, toplumsal sistemlerdeki hasarlar (okullar, hastaneler, camiler,
kanalizasyon sistemi vb.), üretim kayıpları (hasattaki azalma, canlı hayvanların telef olması,
küçük işyerlerinin kapanması) ve acil durum ve yapılanma masraflarıdır.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.

a)
b)
c)
d)
e)

Afetlerin ekonomik etkileriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Afetlerin sıklığına ve masraflarına rağmen, ne kamusal ne de özel sektörde
ekonomik etkileri hakkında tutarlı bilgi veren bir sistem bulunmamaktadır.
Her yıl birçok afet oluşması riskine karşı toplumlar doğal tehlikelere ve afetlere
karşı önemli ölçüde dayanıklı olmaya çalışmaktadır.
Tek başına afetlerin ekonomik etkilerini ayrıştırmak genellikle zordur.
Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların verileri mevcut ve düzenli bir
biçimdedir.
Birçok devlet dairesi ve özel sigorta endüstrisi, afet maliyetleri üzerine veri
toplamaktadır.
Afetlerin neden olduğu gelirdeki ve satışlardaki düşüşü ve mülkiyet
zararlarını ifade eden etki türü aşağıdakilerden hangisidir?
Piyasa temelli etkiler
Piyasa dışı etkiler
Mali etkiler
Kayıplar
Sektörel maliyetler
Aşağıdakilerden hangisi piyasa temelli olumsuz ekonomik etkileri ifade
etmektedir
Afet etkisi
Afet maliyetleri
Afet zararları
Afet kayıpları
Hiçbiri
Geleneksel olarak kullanılan, bireylerin ve iş aleminin uğradığı kayıpları
telafi etmek amacıyla sigortacıların ve hükümetlerin nakit para ödemeleri
aşağıdakilerden hangisidir?
Afet etkisi
Afet zararları
Afet maliyetleri
Afet kayıpları
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi, ölümlerin ve yaralanmaların sayısı ya da yıkılan
binaların sayısı gibi fiziksel göstergelerle ölçülen fiziksel yıkımı ifade
etmektedir?
Afet etkisi
Afet yıkımı
Afet maliyetleri
Afet kayıpları
Afet zararları
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6.

a)
b)
c)
d)
e)
7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Afeti oluşturan unsurun, eşzamanlı olarak sabit varlıklarda, mamul ve
yarı-mamul malların sermaye ve envanterinde, hammaddelerde ve yedek
parçalar üzerinde meydana getirdiği bütün etkilere ne ad verilmektedir?
Dolaylı etki
İkincil etki
Doğrudan etki
Yan etki
Ana etki
Afetlerin insanlar ve mülkler üzerinde meydana getirdiği fiziksel yıkım
…………….. kayıpları; bu fiziksel yıkımın sonuçları ise …………
kayıpları oluşturmaktadır
Dolaylı - İkincil
Doğrudan - İkincil
Dolaylı - Doğrudan
Doğrudan - Dolaylı
İkincil - Dolaylı
Afet sonucunda mağdurların katlanmak durumunda olduğu tazmin
edilmemiş etkilere ne ad verilmektedir?
Ödeme yapılmayan kayıplar
Ödeme yapılan kayıplar
Doğrudan kayıplar
Dolaylı kayıplar
İkincil kayıplar
Afet sonrasında çok kısa bir süre içinde hissedilebilen tüm olumsuzluklar,
afetin hangi tür ekonomik etkilerini ifade etmektedir?
Dolaylı etki
Doğrudan etki
İkincil etki
Yan etki
Ana etki
Afetlerin neden olduğu kayıplardan objektif olarak ölçülmesi en kolay
olanı aşağıdakilerden hangisidir?
İkincil etki
Ana etki
Yan etki
Dolaylı etki
Doğrudan etki

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)d, 4)c, 5)e, 6)c, 7)d, 8)a, 9)b, 10)e

98

5. AFETLERİN DOLAYLI ETKİLERİ

99

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Tanımı
5.2. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Türleri
5.3. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Önemi
5.4. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Ölçülmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Afetlerin dolaylı etkilerini tanımlayınız.
Afetlerin dolaylı etkilerinin türleri hakkında bilgi veriniz.
Afetlerin dolaylı etkilerinin önemi hakkında bilgi veriniz.
Afetlerin dolaylı etkileri nasıl ölçülebilir? Açıklayınız.

101

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Afetlerin Dolaylı
Etkilerinin Tanımı
Afetlerin Dolaylı
Etkilerinin Türleri
Afetlerin Dolaylı
Etkilerinin Önemi
Afetlerin Dolaylı Etkilerin
Ölçülmesi

Kazanım
Afetlerin dolaylı etkilerini
tanımlayabilmek
Afetlerin dolaylı etkilerinin
türleri hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerin dolaylı etkilerinin
türleri hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerin dolaylı etkilerin
ölçülmesi hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar





Dolaylı etki
Tür
Önem
Ölçüm
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Giriş
Afetlerden kaynaklanan dolaylı kayıplar, fiziki sermayede meydana gelen hasarlar
sonucu iş durması nedeniyle gözlemlenen üretim ve ücret kaybıyla ilişkili bir kavramdır. Bu
tanımlamaya ek olarak, afet nedeniyle yapılan ekstra harcamalar ile katlanılan maliyetler de
dolaylı kayıplar kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede, afet sonrası yeni ulaştırma yollarına
ihtiyaç duyulması sebebiyle katlanılan ekstra maliyetler dolaylı bir kayıp durumundadır.
Bu bölümde öncelikle afetlerin dolaylı etkilerinin tanımı yapılacak; dolaylı etkilerin
türleri ve önemi hakkında bilgi verilecektir. Bölümün son kısmında ise afetlerin dolaylı
etkilerinin ölçülmesi konusu üzerinde durulacaktır.
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5.1. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Tanımı
Afetlerin; teknik, sosyal, ekonomik ve psikolojik olmak üzere pek çok boyutu vardır.
Afetler yaşandıkları toplumlarda derin izler bırakırken, aynı zamanda mevcut ekonomik ve
teknolojik kaynakların hasar görmesine ya da yok olmasına neden olmaktadır. Afetin mevcut
yapı üzerindeki olumsuz etkileri bir önceki bölümde de incelendiği üzere doğrudan etkiler
olarak belirtilebilir. Buna ilave olarak, afetlerin olumsuz etkileri sadece mevcut yapılar
üzerindeki etkileri ile sınırlı kalmamaktadır. Afette zarar gören ya da yok olan kaynakların
kaybından kaynaklanan üretim kayıpları ve afet sonrasında afetin olumsuzluklarını silmek için
kullanılan kaynakların maliyetleri de afetlerin dolaylı etkileri olarak belirtmek mümkündür. Bu
durumda afetlerin olumsuz etkileri geniş bir perspektifte değerlendirildiğinde çok daha büyük
maliyetler / etkiler söz konusu olmaktadır. İşyeri ve üretim tesislerinin geçici veya sürekli
kapanması nedeniyle uğranılan üretim kayıpları, sağlık, eğitim ve diğer devlet hizmetlerinin
kesilmesi veya aksaması nedeniyle uğranılan hizmet kayıpları, üretim, turizm, ticaret, hizmet
sektörlerindeki kısa veya uzun süreli işletme kayıpları nedeniyle uğranılan gelir kayıpları, bu
maliyetlere / etkilere örnek olarak verilebilir. Üretim veya hizmet yetersizliği nedeniyle ortaya
çıkan fiyat artışları, işsizlik, milli gelirdeki değişiklikler vb. etkiler, afetlerin dolaylı etkileridir.
Afetlerden kaynaklanan dolaylı kayıplar, fiziki sermayede meydana gelen hasarlar
sonucu iş durması nedeniyle gözlemlenen üretim ve ücret kaybıyla ilişkili bir kavramdır.
Örneğin bir afet sonrasında fabrikalarda meydana gelen fiziki zararlar doğrudan etkileri ifade
ederken, fabrikanın zarar görmesi sonucunda üretimin azalması, işini kaybetmiş bireylerin
sayısında artış olması, şirketin ekonomik olarak zor duruma düşmesi dolaylı etkilere örnek
olarak verilebilir. Buna ek olarak, afet nedeniyle yapılan ekstra harcamalar ile katlanılan
maliyetler de dolaylı kayıplar kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede, afet sonrası yeni
ulaştırma yollarına ihtiyaç duyulması sebebiyle katlanılan ekstra maliyetler dolaylı bir kayıp
durumundadır.
Afetlerin dolaylı maliyetleri fiziksel hasarların sonuçlarından kaynaklanan kayıpları
ifade etmekte, ancak doğrudan maliyetler gibi kolay ölçülememektedir. Dolaylı maliyetler;
üretim faaliyetleri kayıplarını; kârda, satışlarda ve ücretlerde meydana gelen azalmaları, alt yapı
ya da doğrudan fiziksel hasarlar nedeniyle firmaların kapanmasını ve çıktı kayıplarını
içermektedir.
Afetlerden kaynaklanan dolaylı kayıpların etkisi afetlerden hemen sonra başlayıp birkaç
aydan birkaç yıla kadar sürebilmektedir. Mal ve hizmet akımlarının kesintiye uğraması
nedeniyle dolaylı kayıplar; potansiyel üretim kayıpları, üretim kapasitesi kaybı ve artan üretim
maliyetleri olarak üretim kapasitesinde, sosyal ve ekonomik altyapı sistemlerinde meydana
gelen doğrudan zararların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolaylı etkiler, ekim alanlarının
sele uğraması ya da daimi mahsullerin kaybı sonucunda olusan gelecek mahsul kayıplarını,
fabrikaların zarar görmesi ya da girdi eksikliği sonucu endüstriyel çıktıdaki kayıpları ve yol
veya altyapı sistemlerinin yıkımı sonucu artan ulaşım maliyetlerini kapsamaktadır.
Dolaylı etkiler, afet sonrası yeniden inşa çalışmaları tamamlanana ve bütün üretim
kapasitesi geri kazanılana kadar devam etmektedir. Bunun gerçekleşmesi de doğal olarak birkaç
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yılı alabilmektedir. Dolaylı etkiler daha az somutluk arz ederken ciddi ekonomik sonuçların
ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Örneğin afetin etkilediği alandaki eğitim altyapısının
yıkımı ve yoksullaşma sonucu okul kayıt oranlarındaki düşüşler, okul başarısı ve beşeri
sermaye üzerinde diğer olumsuz etkiler ortaya çıkabilir.
Afetin neden olduğu doğrudan ve dolaylı etkiler, toplumun stok varlıklarını ve akım
değerlerini birlikte zedeleyecektir. Doğrudan etkiler, sermaye stoğundaki ve işgücündeki kaybı
temsil ederek üretim sistemini tahrip edecektir. Üretim sistemi üzerindeki etkiler, üretim
düzeyini ve kalitesini olumsuz etkileyecektir. Dağıtım kanalları üzerindeki etkiler ise, üretim
birimleri ile toplum arasındaki ilişkileri aksatarak, üretim düzeyinin ve kalitesinin daha da
düşmesine yol açacaktır. Buna bağlı olarak sosyal süreçler üzerinde olumsuz etkiler meydana
gelebilecektir. Dolaylı etki olarak da adlandırılabilecek bu olumsuz etkiler, üretim ve gelir,
tasarruf ve yatırım, verimlilik ve etkinlik gibi değişkenler üzerindeki etkiyi temsil edecektir. Bu
yönüyle doğrudan etkiler statik, dolaylı etkiler ise dinamik bir kavramdır.
Afet nedeniyle oluşan ekonomik kesintiler esas olarak kesintilerin ekonomik ağlar
yoluyla dağılma derecesine bağlıdır. Örneğin, kısa ve orta dönemde, imalat üretimi ve hizmetler
sektörü, üretken sermayenin (fabrikalar ve girdiler) zarar görmemesine rağmen enerji
kaynakları, emek ve iletişim altyapısı kaybıyla tehdit altına girecektir. Bu nedenle enerji
sektöründe, petrol ithalatına kıyasla daha uygun ve daha az maliyetli görünen hidroelektrik
santrallerin, kuraklık eğilimi olan ülkelerde artan potansiyel makro-ekonomik kırılganlık
nedeniyle uygun olmadığı söylenebilir. Örneğin Filipinler’in hidroelektrik santrallere bağımlı
politika izlemesi, 1980’li yılların sonlarında yaşanan kuraklık döneminde ülkeyi şiddetli güç
kesintilerine maruz bırakmıştır. Bunun sonucunda Filipinler’de yıllık endüstriyel büyüme oranı
1989’da %7,4 iken 1990 yılında %2,5’e düşmüştür.

5.2. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Türleri
Afetlerin dolaylı etkilerinin doğrudan etkilerin bir nevi türevi olduğu söylenebilir. Keza
dolaylı etkiler afetlerin neden olduğu fiziksel zararın sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Bu
fiziksel zararlar ekonomik döngüde değişkenliğe neden olmaktadır. Üretimdeki düşüşe ve
hizmetlerin karşılanmasındaki aksamalara bağlı olarak meydana gelen etkiler, dolaylı etkilerdir.
Zarar gören bir altyapı sistemi (enerji, su, iletişim, ulaşım vb.) nedeniyle iş dünyası ve farklı
sektörler sıkıntıya girebilir. Bu nedenle birçok işgören geçici işsizliğe maruz kalabilir. Bu
durum şüphesiz gelir kaybına neden olacaktır. Bununla birlikte afetlerin dolaylı etkileri
nedeniyle mal ve hizmetlerin maliyetlerinde artışlar meydana gelebilecektir.
Başbuğ-Erkan (2015) afetlerin dolaylı etkilerini dört grupta incelemektedir. Bunlar
aşağıda görülebilir;


Ürün talep miktarında azalış,



İşini kaybetmiş bireylerin alımlarındaki azalış,



Vergi gelirlerindeki değişimden dolayı milli gelirdeki değişme,
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Fiyat değişiklikleri, (özellikle Japonya’da 2011’de yaşanan deprem afeti ve
sonrasında oluşan tsunami sonrasında Toyota, Nikon, Nokia vb. Japon üretimi
ürünlerde önemli fiyat değişiklikleri gözlenmiştir.)

Bahsedilen sorunlar aslında birbirinden çok bağımsız değildir. Genel olarak bahsedilen
hususların, temel ihtiyaçları ve refahı içerecek şekilde insan hayatına yönelik etkisi olduğu
söylenebilir. Bu etkiler sonucunda ekonomik daralma ve kamu faaliyetlerinin bozulması, sosyal
sisteme bütünüyle doğrudan etki etmektedir. Bu genel etkilerin tüm afet türleri için ortak olduğu
söylenebilir.
Afetlerin neden olduğu dolaylı kayıplar; kısa dönemli dolaylı kayıplar ve uzun dönemli
dolaylı kayıplar olmak üzere iki başlık altında da incelenebilir. Afetlerin kısa dönemde neden
olduğu dolaylı kayıpların bir kısmı aşağıda görülebilir;
 Satışlarda, ücretlerde ve/veya kârlarda fonksiyon kaybı nedeniyle düşüşler ortaya
çıkabilir. İşlemeyi aksatan nedenler şirket yapısının fiziksel zarara uğramasından ya da
altyapı başarısızlığından kaynaklanabilir.
 Fiziksel zarar ya da altyapı başarısızlığı nedeniyle şirketlerin ileri bağlantılı ya da
geri bağlantılı üretimlerinde girdi-çıktı kayıpları yaşanabilir. Yavaşlamalar ya da
kapanmalar, zarar gören şirketlerin girdi talebindeki azalma ve çıktı miktarındaki arz
azalmalarından kaynaklanabilir.
 Gelir kaybı harcamalarında şirket kapanmaları ya da kesintileri ile tetiklenen
düşmeler yaşanabilir. Bu etkiye çarpan ya da dalga etkisi denilmektedir.
Afetlerin sağlayabileceği kısa dönemli kazançlar ise aşağıda görüldüğü gibidir;
 Gelecek üretim, istihdam ve gelirlerdeki değişiklikler ve/veya zarar gören alanın
dışında bazı döngülerde değişiklikler meydana gelebilir. Zarar gören alanın dışındaki
cari üretim ya da etkilenen bölge içinde gelecekteki üretim, afet kayıplarını telafi
edebilir.
 Afetle ilişkili kıtlıklar nedeniyle, malların fiyatının artmasıyla etkilenen bölge
dışındaki mal sahiplerinin gelir kazançları yükselebilir. Hem afet nedeniyle kaybolan
tarımsal mallar hem de yeniden inşa aşamasındaki talep edilen materyaller, bölge dışı
için beklenmedik kârlar getirebilmektedir.
 Afet sonrası temizleme çalışmaları için oluşturulan işlerin ve üretimin pozitif
ekonomik uyarıcı etkisi ve bu artıştan kaynaklanan çarpan etkisi söz konusu olabilir.
Afetlerin uzun dönemde neden olduğu dolaylı kayıplar ise; değişken göç hareketlilikleri,
kalkınmadaki değişim, sigorta maliyetlerindeki farklılaşma sonucu iskan değerlerindeki
değişimler, yapıların ve malların tamiri ve geri kazanımı için borçlanmanın meydana gelmesi
durumunda tüketimde meydana gelen azalma ve yeni göç ve kalkınma biçimlerinden türeyen
değişken hükümet harcamalarıdır.
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Afetlerin neden olduğu dolaylı kayıplar ve kazançlar birlikte değerlendirildiğinde, geniş
bir zaman ve mekan perspektifinden bakılması durumunda afetlerin net dolaylı etkilerinin sıfır
olabileceği düşünülebilir. Bu tahmini bir sonuç olarak görülse de bütün ekonomi üzerindeki
negatif ve pozitif etkiler birbirlerini götürebilir. Bununla birlikte afet sonrasında kazananlar ve
kaybedenler toplumun farklı kesimleri olacağından afetlerin yeniden bölüşüme neden olan
dolaylı etkilerinin asla sıfır olmayacağı söylenebilir.

5.3. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Önemi
Afetlerin neden olduğu olumsuz etkiler, genellikle bireylerin tanıdık çevrelerinin
dışında bulundukları durumda, toplumsal dayanışmanın bulunmadığı ve kamusal hizmetlerin
şiddetli kesintiye uğradığı ya da söz konusu olmadığı zamanlarda daha yıkıcı olmaktadır. Bu
durumda afetin olumsuz etkileri, toplumsal refahı daha çok etkileyecektir. Toplum tarafından
yaşanan fiziksel olay aynı olsa bile, afetlerin kendine özgü etkileri vardır. Kırılganlık
derecesine, risk algılamasına ve afetlerin sonuçlarıyla başa çıkabilme ve riski azaltabilme
kapasitesine bağlı olarak bütün bireyler ve hanehalkı, afetlerden aynı şekilde
etkilenmemektedir. En acı sonuç olarak ölüm olayları ile birlikte afetlerin bireysel bütünlükler
üzerinde çeşitli olumsuz etkileri söz konusu olabilir. Öncelikle afetlerle birlikte gelirde
düşmeye neden olan ve sağlık harcamalarını arttıran kalıcı ve ciddi yaralanmalar meydana
gelebilir. Bunlar afetin doğrudan etkisini ifade edecektir. Afetin şiddetine ve afet sonrası
faaliyetlere bağlı olarak, hastalıklar ve şiddet olayları da afetlere eşlik edebilir. Bunlar ise bir
sonraki bölümde görülecek ikincil etkilerdir. Su dağıtımını yıkıntıya uğratan ya da su
kaynaklarının kirlenmesine yol açan afet olayları, afet sonrasında susuzluk nedeniyle
oluşabilecek hastalıkların artmasına yol açabilmektedir. 1997-1998’deki El-Nino afeti
sonucunda Ekvator’un kıyı bölgelerinde 2,5 milyon insan olumsuz sağlık koşulları altında
yaşamak zorunda kalmıştır.
Fiziksel koşullarla birlikte afetlerin bireyler üzerinde psikolojik etkilere neden olduğu
da bilinmektedir. Bireyler; yağma olayları, barınaklarda nüfusun toplanması ve aile birimlerinin
yıkılması sonucu şiddete maruz kalabilmektedir. Üretim varlıkları ve gelir kayıplarının
yanında, evsizlik nedeniyle de hanehalkının refahı olumsuz etkilenebilir. Meskenlerde,
ürünlerde, üretken varlıklarda ve hanehalkı mülkiyetinde meydana gelen doğrudan etkilerle
birlikte kayıp hanehalkı gelirleri, ekonominin toplamında, bireylerin tasarruf eğilimlerini
azaltıp borçlanmayı arttırarak ve sosyal sigorta ya da bağış tazminatlarıyla büyük bir etkiye
neden olabilir. Eğer afet sigortası mevcutsa bu durum yerel ve ulusal ekonomi için finansal
kaynak oluşturacaktır. Bankaların borçlanması kısıtlanmışsa ve sivil toplum kuruluşlarının
kaynakları uygun değilse, artan kredi talebi büyük sorun oluşturacaktır. Bu koşullar altında,
birçok hanehalkı için tek yol tefecilerden fahiş faiz oranları ve fiyatlarla borç almak olacaktır.
Bu durum hanehalkı ekonomilerine gelecekte negatif baskı oluşturacak ve net kayıplarını
artıracaktır.
Yaşanacak bir afet olayı sonrasında gelir artışı sağlayan varlıklar (dükkanlar, fabrikalar,
şirketler, işlenebilir topraklar, hayvanlar, ormanlar vb.) kısmen ya da tamamen kayba
uğrayabilir. Tarımsal gelir sağlayan varlıklarda kayıplar geçici ya da kalıcı olabilir. Örneğin bir
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sel afetinin olması durumunda sel suları çekilene kadar topraklar tarımsal üretim için uygunsuz
duruma düşebilir. Ya da bir kasırga afeti, ekilebilir toprakları tamamen yok edebilir ya da
tuzluluk oranını kalıcı olarak yükseltebilir. Yaşanana bu afette ormanlar ve meyve ağaçları gibi
sürekli mahsullerin kaybı, gelir oluşturma kapasitesi üzerinde uzun dönemli etkilere yol
açabilir. Örneğin 1998 yılında Orta Amerika’da gerçekleşen Mitch Kasırgası sonrasında, muz
üretiminin afet öncesi tarihsel trendine geri dönmesi afetten dört yıl sonra gerçekleşmiştir.
Birleşmiş Milletler tarafından da dolaylı etkilerin ülkelerin kalkınmışlık düzeyi üzerinde uzun
süreli olumsuz etkilere yol açtığı belirtilmektedir. Birleşmiş Milletler’in hazırladığı rapora göre
de Mitch Kasırgası Nikaragua’nın kalkınmasında 20 yıllık bir duraksamaya neden olmuştur.
Üretim sisteminin yapısı da ekonomik döngüde afetin dolaylı etkisinin derecesini
farklılaştırmaktadır. Japonya’daki Kobe depremini takiben, doğrudan zararlar birçok küçük
girişimcinin yanında bazı büyük şirketlerde üretimin durmasına yol açmıştır. Bununla birlikte
Toyota ve Mitsubishi gibi “tam zamanında” stok yaklaşımını kullanan büyük üreticiler zarara
uğramamış, zarar taşeronlara yansıtılmış ve girdiye olan erişiminin gecikmesi nedeniyle üretim
aksamıştır. Bu durumlarda büyük üreticiler, alternatif girdi kaynaklarına ulaşabilmiş ve birkaç
gün içinde risk yerel taşeronlara geçmiştir. Taşeronlar bu sözleşme kayıpları nedeniyle de afetin
etkilerinden çok daha fazla mağdur olmuş, birçok taşeron iş yapan şirket iflasa sürüklenmiştir.
Doğal afetlerin dolaylı kayıpları ya da fiziksel yıkımın sonuçlarından ortaya çıkan
kayıplar, doğrudan kayıplar kadar incelenmemiş, ölçülmemiş ve çalışılmamıştır. Dolayısıyla
ilgili literatürde afetlerin dolaylı etkilerini inceleyen çalışmaların oldukça az sayıda olduğu
söylenebilir. Bunun bir sebebi dolaylı kayıpların, doğaları itibariyle fiziksel zarara neden olan
kayıplar kadar kolay ölçülememesidir. Örneğin, afet nedeniyle enerji hatlarında kesinti olması
durumunda bir gözlem yapılarak tamir masrafları değerlendirilebilir. Ancak afet nedeniyle
oluşan enerji kaybı dolayısıyla kapanmak durumunda kalan endüstrilerin, güç kesintisi
nedeniyle iş kaybına uğrayan şirketlerin uğradıkları gelir kaybı ve harcamaların azalması
sonucu oluşan toplam iş kaybının hesaplanması oldukça zordur. Bununla beraber Latin
Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu (ECLAC), çeşitli ülkelerin yaşadığı afet durumlarının
ekonomilerde meydana getirdiği doğrudan ve dolaylı kayıpları hesaplamıştır. Söz konusu
kayıplar, aşağıda Tablo 3 üzerinde görülebilir.

Tablo 3: Afetlerin Doğrudan ve Dolaylı Etkileri
Yıl

Ülke

Tehlike Türü

Büyüklük

1972
1974

Nikaragua
Honduras

Deprem
Kasırga

8.5 Rs
165 km/h rüzgar

Etkiler (milyon $, 1998 değerleriyle)
Doğrudan
Dolaylı
Toplam
Etkiler
Etkiler
2.383
584
2.968
512
818
1.331
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1976
1979
1985
1987
1988
1995
1997-1998
1998
1998
1999
1999

Guatemala
Dominik
Cumhuriyeti
Meksika
Ekvator
Nikaragua
Saint Maarten,
Hollanda
Antilles
Andean
Ülkeleri
Dominik
Cumhuriyeti
Orta Amerika
Kolombiya
Venezuella

Deprem

Deprem
Deprem
Kasırga

7.5 Rs
200/260 km/h
rüzgar
7.8–8.1. Rs
6.1-6.8 Rs
n/a

Kasırga

250 km/h

611

502

1.112

Kasırga

n/a

2.784

4.910

7.694

Kasırga

170 km/h

1.337

856

2.193

Kasırga
Deprem
Sel/Taşkın

285 km/h
5.8 Rs
n/a

3.078
1.391
1.961

2.930
188
1.264

6.008
1.580
3.237

Kasırga

586

1561

2.147

1.301

568

1.869

5.436
1.170
1.030

780
267
131

6.216
1.352
1.160

Tablo 3’ten de görüleceği üzere dolaylı ve doğrudan kayıpların büyüklüğü ülkeden
ülkeye değişmektedir. Kuşkusuz bu durumun ülkelerin toparlanma hızlarıyla da ilgili olduğu
söylenebilir.

5.4. Afetlerin Dolaylı Etkilerinin Ölçülmesi
Afetlerin neden olduğu dolaylı kayıpları ölçmede farklı araçlardan yararlanılmaktadır.
İş kesintisi sigortası, işsizlik sigortası, diğer sigorta ödemeleri, küçük iş kredileri, diğer afet
yardım türleri, iş dünyası ve hanehalkı üzerinde uygulanan anketler bu araçlara örnek olarak
verilebilir. Bu araçlardan biri olan anketler birincil veri olarak kabul edilirken sigorta ödemeleri
ve diğer yardım türleri ikincil veri olarak kabul edilmektedir. Bahsedilen araçlardan iş kesintisi
sigortasına yönelik verilerin kullanılabilirliğinin oldukça sınırlı olduğu söylenebilir. Keza
birçok şirketin iş kesintisi sigortası yoktur ve sözleşmelere konulan şartlara göre ödemeler
birçok dolaylı etkiden kaynaklanacak zararları kapsamamaktadır. Aynı şekilde, işsizlik
sigortası verileri de afetlerden kaynaklanan istihdam ve gelir kayıplarını yansıtmamaktadır.
İster iş kesintisi sigortası olsun, ister işsizlik sigortası olsun, hesaplamalar sonrası ortaya
çıkacak dolaylı kaybın gerçekte olan dolaylı kayba göre oldukça az olacağı, bu araçlar
kullanılarak birebir doğru tespitin ise neredeyse mümkün olmadığı söylenebilir.
Dolaylı kaybı ölçmek için iş dünyası ya da hanehalkları üzerinde uygulanacak anket
formlarının ise standart biçimi yoktur. Bunun yanında anketleri idare edecek sistematik bir
mekanizma da bulunmamaktadır. Ayrıca anket verisi toplamanın nispeten pahalı olması,
afetlerin dolaylı kayıplarını tespit edebilmek için ikincil verilerle değerlendirme yapmayı daha
arzu edilir hale getirmektedir. Ancak ikincil verilere dayanan araçların da afet planlamaları için
pek kullanışlı olmadığı söylenebilir. Afetlerin dolaylı etkilerini minimize etmek için yapılması
gereken müdahaleleri belirlemek amacıyla sadece afet sonrası basit verilerden yararlanmak
yeterli değildir. Bu yüzden afetlerin dolaylı etkilerini ayrıntılı şekilde tespit edebilmek amacıyla
standart bölgesel ekonomik tahmin yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Bu modellerden
başlıcaları; girdi-çıktı etki modelleri, genel denge modelleri ve ekonometrik eşanlı eşitlik
modelleridir. Söz konusu modeller; hem dolaylı bölgesel ekonomik kayıpları hem de bireylerin
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yeniden kazandığı dolaylı ekonomik kazançları abartmaktadır. Örneğin, diğer depremlerle
tarihsel benzerlikten yararlanılarak 1994 yılında Kimbell ve Bolton tarafından yapılan,
Northridge Depreminin yeniden inşa aşamasının Los Angeles ekonomisine gelecek dört
çeyrekte 20.000 işleyeceği öngörüsünün, gerçek verilerle kıyaslandığında tutarlı olmadığı
görülmektedir. İstatistiksel temelli bölgesel modellerin temel sorunu, bu modellerdeki tarihsel
ilişkilerin bir doğal afet sırasında kesintiye uğramasıdır. Ayrıca afetlerin; ani, geçici ve
çoğunlukla emsalsiz yoğunluğu birçok bölgesel ekonomik modele uygun değildir. Afetler
sonrasında alınan geçici ve acil önlemler, her zamanki sosyoekonomik durumların
karakteristiğinden farklıdır. Kısaca, bölgesel ekonomik modellerin zaman içerisinde gelecek
ekonomik koşulları tahmin etmek ya da kalıcı bir değişikliğin (bir imalat fabrikasının açılması
ya da kapanması gibi) etkilerini değerlendirmek amacıyla geliştirildiği söylenebilir.
Ulusal Araştırma Konseyi’nin, afetlerin dolaylı ekonomik etkilerini ölçmek amacıyla
gerekli gördüğü model; dolaylı kayıpları tetikleyen, bölgesel ticari/endüstriyel kapanmaları ya
da kesintileri gösteren bir zaman serisi ortaya çıkaran mikrosimülasyon modelidir. Bir
mikrosimülasyon modeli ile, hanehalkları ya da iş dünyası gibi unsurların davranışları taklit
edilmektedir. Model, birimlerin afetler gibi dışsal olaylar karşısında nasıl tepki vereceği
hakkında bilgi toplamakta ve elde edilen sonuçların ekonomi, piyasa, endüstriler ve iş dünyası
üzerindeki etkilerini değerlendirmeye yönelik yorum yapmaktadır. Bahsedilen bu
mikrosimülasyon modelinin beş büyük bileşeni bulunmaktadır. Bunlar aşağıda görülebilir;


Bölgesel bir veri tabanı



Olaydan sonuca bir haritalama kapasitesi



Bir acil altyapı onarım tepkisi algoritması



Bir özel ticari/endüstriyel onarım tepki algoritması



Meskenlerin yeniden inşa algoritması

Üretimin ve özellikle ihracat faaliyetlerinin yeniden başlamasının, yeniden yapılanma
programlarının ana hedefi olması gerektiği belirtilmektedir. İhracata yönelik üretimin eskisi
gibi olmasına yönelik süreçte yaşanacak gecikmeler; vergi gelirlerindeki hızlı kayıplara ve
uluslararası piyasa paylarında kayıplara neden olarak uzun dönemli zarar riski meydana
getirmektedir. İhracat faaliyetlerinin hızla afet öncesi hale getirilmesi, yabancı para için yardım
bağımlılığı dönemini azaltacak ve ekonominin sonradan gelen afet şoklarına karşı en kırılgan
olduğu dönemi kısaltacaktır. Gilbert Kasırgası’nın Jamaika ekonomisine verdiği zarar, tarım
dışı büyük üretken sektörlerin hızlı toparlanışıyla azalmıştır. Turizm, 1988-1989 yıllarında 103
milyon dolar zarara uğramıştır. Ancak söz konusu zarar, büyük ölçüde otellerin uğradığı
fiziksel kayıplardan oluşmaktadır. Afet sonrasındaki ilk dönemde turist sayısında hızlı düşüşler
olsa da, endüstrinin iyileşmesi sadece üç ay sürmüştür. Boksit endüstrisinin ise toparlanması
daha hızlı olmuştur. Altyapı üretiminin zararı, sadece iki hafta kesintiye neden olmuştur.
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Eğer afet, ulaşım ve iletişim altyapısına zarar verirse, üretim etkilenmese bile pazarlama
ve tüketim duraksayabilir. 1995 yılında Japonya Kobe Depremini takiben ulaşım maliyetleri
Kobe bölgesinde %50’nin üzerinde artmıştır. Bu durum mal fiyatlarında %10 artışa yol
açmıştır. Ayrıca Kobe Limanı’nın hizmet dışı kalması da, ürünlerin Japonya’ya girişi ve çıkışını
engelleyerek uluslararası boyutta tepkilere neden olmuştur.
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Uygulamalar
Deprem Ekonomisi
17 Ağustos depremi sonrası talepte yaşanan durgunluk 12 Kasım'da ikinci kez baş gösterdi.
Alış-verişler durgun. İstanbul'un güneyi gözden düştü. Yeşilköy-Yeşilyurt kuzeye göçüyor.
Marketler düdük, çadır, çekiç satıyor.
17 Ağustos depremi ile az katlı binalara ve İstanbul'un kuzeyine yönelen; marketlerde çadır,
çekiç, fener bırakmayan İstanbullu, 12 Kasım'a "deneyim kazanmış" olarak tepki verdi. İzmit
depreminin etkilerini üzerinden yeni yeni atmaya başlarken Düzce depremi ile karşılaşılması,
bu kez Marmara Denizi'nde deprem riskini artırırken, İstanbul'da da göç başlattı. Kentin
Marmara Denizi kıyılarından Kuzey'e doğru yöneliş hızlandı. Kadıköy kıyıları ile Yeşilköy,
Avcılar'dan kaçış dikkat çekici boyutlara vardı. Deprem korkusu aynı zamanda deprem
güvenliğini de yeniden gündeme getirdi. Sadece Bauhaus'ta, günde 2 adet satılan ve içinde
sırt çantası, 4 kişilik çadır, 2 uyku tulumu, 2 matara, ilkyardım seti, ışıldak, 2 maske, 2
yağmurluk, 2 düdük, 2 çift eldiven, çakı, el feneri ve 2 pil bulunan 60 milyon lira değerindeki
doğal afet çantası, 12 Kasım'ın ardından bir günde 32 adet satılarak tükendi.
Talepte Durgunluk
SABAH Ekonomi Servisi olarak İstanbul'un çarşı-pazarında, emlak piyasasında talebin nasıl
yeniden şekillendiğini gözlemledik. 12 Kasım depreminden sonra İstanbul'a yönelik tehdidi
daha ciddi algılayan vatandaşın ilk tepkisi, riskli bölgeden ya da konuttan uzaklaşarak, az
katlı ya da İstanbul'un kuzeyindeki konutlara yönelmek şeklinde oldu. Marmara Depremi'nde
birçok konutun çatladığı ve boşaltıldığı Yeşilköy ve Yeşilyurt'ta boşaltılan dairelerin sayısı
bir anda arttı. Bu bölge özellikle az katlı villakentler ile kuzeye yönelirken Ataköy'den de
kaçış başladı. Turyap Genel Müdürü Azmi Sarıbay, konut satın almak isteyen ile satmak
isteyen arasındaki oranın bir anda değiştiğini belirterek, "Satmak isteyen 10 ise almak isteyen
1 kişi. Şu anda Yeşilköy'de iki katlı bile olsa bir ev satabilmek imkansız. Konut alımına
yönelik talebin bundan böyle daha kesin ve net olarak güvenli bölge ve yapılar ile villalara
yönelmesi kaçınılmaz. Satın alma talebinden çok kiralık talebinde bir artış bekliyoruz" dedi.
İstanbul'un en pahalı semtlerinden biri olan, yüksek yapılaşmaya izin verilmemesi nedeniyle
de konut arzı hızla artmayan Yeşilköy-Yeşilyurt bölgesi, bir anda semtler arasında ikinci lige
düştü. Bölgede "satılık-kiralık"ların sayısı yaklaşık %50'ye ulaştı.
Çadır-Tulum Kalmadı
Dün bölgede yaptığımız gözlemlerde de birçok dairenin boş olduğunu, üstelik henüz
camına bir duyuru asılamayacak kadar da yeni boşaltıldığını gözlemledik. Bir zamanlar
sadece üst gelir düzeyinin oturabildiği semte yönelik talep fiyatların düşmesine rağmen bir
anda durdu.
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17 Ağustos sonrasında günlük çadır satışı 70'e ulaşan Yapı Market Bauhaus'un stoklarında
çadır kalmadı. Bauhaus Genel Müdürü Erol Yelmer, eskiden özellikle hafta sonlarında ev
dekorasyon ürünleri ve çiçek reyonunun büyük ilgi gördüğünü, ancak deprem psikolojisiyle
bu tür taleplerin neredeyse durduğunu söyledi. Erol Yelmer, talebin arttığı ürünleri şöyle
sıraladı: "Kompresör, jeneratör, delici ve kırıcı makinalar, balyoz, çekiç, kazma, kürek, çadır,
uyku tulumu, matara, sırt çantası, el feneri, pil."
İkinci Şoku Çok Çabuk Atlatmak Gerek
Ünlü psikolog ve danışman Zuhal Baltaş, deprem sonrası insanların para harcama
tutumlarının değişme eğilimine girebileceğini söyledi. "Olası bir deprem sonrası nakit paraya
ihtiyaç duyulması, insanların hemen paraya dönebilecek yatırımlara gitmesine neden oldu"
diyen Baltaş, şöyle devam etti: "Çünkü insan parasına çabuk ulaşabileceğini düşünerek
rahatlar. Afet, birtakım psikolojik bozuklukları da beraberinde getirdi. Birçok insanda, uyku
düzeninin bozulması, yarın korkusu gibi sorunlar başgösterdi. Deprem sonrası yaşanan şok,
işin birinci safhasıdır. Bundan sonraki ikinci safha çok önemlidir. İnsan burada düşüncelerini
dengeler. Yastaki insanın hayatını garantiye alma süresi uzarsa, ciddi sorunlar çıkabiliyor.
Bu yüzden ikincil safhanın acil giderilmesi lazım. Bunu da devlet yapacak."
İyi Niyeti Suistimal
İkincil safhanın uzamasının, çalışanlarda toplumun beklentilerinden faydalanma güdüsünü
ortaya çıkardığını da vurgulayan Baltaş, şunları söyledi: "Örneğin insanlar, işe geç gitmenin
ya da hiç gitmemeye daha toleranslı yaklaşılması nedeniyle bazı olumsuz yönlere gidebiliyor.
Çalışma verimleri düşüyor. Bu yüzden insanların biran önce kendi çabalarıyla sürdürecekleri
bir yaşama dönmeleri gerekiyor. Şirketler çalışanlarının motivasyonunu sağlayabilmek için
programlar geliştirmeli. Kısa vadede yatırım planlayan bir insan, deprem yüzünden tereddüt
edebilir. Ama hayatın sürmekte olduğunu ve Türkiye'nin böyle yaşaması gerektiğini
bilmeliyiz.

Kaynak:Sabah Online, “Deprem Ekonomisi-2”, 16 Kasım 1999,
http://arsiv.sabah.com.tr/1999/11/16/e08.html
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Uygulama Soruları



17 Ağustos depreminin ekonomide neden olduğu dolaylı etkilere örnekler vermeye
çalışınız.
Söz konusu dolaylı etkilerin gücünü azaltmak için neler yapılabilir? Belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerden kaynaklanan dolaylı kayıplar, fiziki sermayede meydana gelen hasarlar
sonucu iş durması nedeniyle gözlemlenen üretim ve ücret kaybıyla ilişkili bir kavramdır. Bu
tanımlamaya ek olarak, afet nedeniyle yapılan ekstra harcamalar ile katlanılan maliyetler de
dolaylı kayıplar kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede, afet sonrası yeni ulaştırma yollarına
ihtiyaç duyulması sebebiyle katlanılan ekstra maliyetler dolaylı bir kayıp durumundadır.
Afetlerin dolaylı maliyetleri fiziksel hasarların sonuçlarından kaynaklanan kayıpları ifade
etmekte, ancak doğrudan maliyetler gibi kolay ölçülememektedir. Dolaylı maliyetler; üretim
faaliyetleri kayıplarını; kârda, satışlarda ve ücretlerde meydana gelen azalmaları, alt yapı ya da
doğrudan fiziksel hasarlar nedeniyle firmaların kapanmasını ve çıktı kayıplarını içermektedir.
Afetlerden kaynaklanan dolaylı kayıpların etkisi afetlerden hemen sonra başlayıp birkaç aydan
birkaç yıla kadar sürebilmektedir.
Afetlerin dolaylı etkilerinin doğrudan etkilerin bir nevi türevi olduğu söylenebilir. Keza
dolaylı etkiler afetlerin neden olduğu fiziksel zararın sonuçlarından kaynaklanmaktadır. Bu
fiziksel zararlar ekonomik döngüde değişkenliğe neden olmaktadır. Üretimdeki düşüşe ve
hizmetlerin karşılanmasındaki aksamalara bağlı olarak meydana gelen etkiler, dolaylı etkilerdir.
Zarar gören bir altyapı sistemi (enerji, su, iletişim, ulaşım vb.) nedeniyle iş dünyası ve farklı
sektörler sıkıntıya girebilir. Bu nedenle birçok işgören geçici işsizliğe maruz kalabilir. Bu
durum şüphesiz gelir kaybına neden olacaktır. Bununla birlikte afetlerin dolaylı etkileri
nedeniyle mal ve hizmetlerin maliyetlerinde artışlar meydana gelebilecektir. Afetlerin dolaylı
etkileri dört grupta incelenebilir. Bunlar; ürün talep miktarında azalış, işini kaybetmiş bireylerin
alımlarındaki azalış, vergi gelirlerindeki değişimden dolayı milli gelirdeki değişme ve fiyat
değişiklikleri (özellikle Japonya’da 2011’de yaşanan deprem afeti ve sonrasında oluşan tsunami
sonrasında Toyota, Nikon, Nokia vb. Japon üretimi ürünlerde önemli fiyat değişiklikleri
gözlenmiştir) şeklinde ifade edilebilir.
Bunun yanında afetlerin afetlerin sağlayabileceği kısa dönemli kazançlar da söz
konusudur. Öyle ki gelecek üretim, istihdam ve gelirlerdeki değişiklikler ve/veya zarar gören
alanın dışında bazı döngülerde değişiklikler meydana gelebilir. Zarar gören alanın dışındaki
cari üretim ya da etkilenen bölge içinde gelecekteki üretim, afet kayıplarını telafi edebilir.
Ayrıca afetle ilişkili kıtlıklar nedeniyle, malların fiyatının artmasıyla etkilenen bölge dışındaki
mal sahiplerinin gelir kazançları yükselebilir. Hem afet nedeniyle kaybolan tarımsal mallar hem
de yeniden inşa aşamasındaki talep edilen materyaller, bölge dışı için beklenmedik kârlar
getirebilmektedir. Afet sonrası temizleme çalışmaları için oluşturulan işlerin ve üretimin pozitif
ekonomik uyarıcı etkisi ve bu artıştan kaynaklanan çarpan etkisi de söz konusu olabilir.
Afetlerin neden olduğu dolaylı kayıplar ve kazançlar birlikte değerlendirildiğinde, geniş bir
zaman ve mekan perspektifinden bakılması durumunda afetlerin net dolaylı etkilerinin sıfır
olabileceği düşünülebilir. Bu tahmini bir sonuç olarak görülse de bütün ekonomi üzerindeki
negatif ve pozitif etkiler birbirlerini götürebilir. Bununla birlikte afet sonrasında kazananlar ve
kaybedenler toplumun farklı kesimleri olacağından afetlerin yeniden bölüşüme neden olan
dolaylı etkilerinin asla sıfır olmayacağı söylenebilir.
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Afetlerin neden olduğu olumsuz etkiler, genellikle bireylerin tanıdık çevrelerinin
dışında bulundukları durumda, toplumsal dayanışmanın bulunmadığı ve kamusal hizmetlerin
şiddetli kesintiye uğradığı ya da söz konusu olmadığı zamanlarda daha yıkıcı olmaktadır. Bu
durumda afetin olumsuz etkileri, toplumsal refahı daha çok etkileyecektir. Toplum tarafından
yaşanan fiziksel olay aynı olsa bile, afetlerin kendine özgü etkileri vardır. Kırılganlık
derecesine, risk algılamasına ve afetlerin sonuçlarıyla başa çıkabilme ve riski azaltabilme
kapasitesine bağlı olarak bütün bireyler ve hanehalkı, afetlerden aynı şekilde
etkilenmemektedir. En acı sonuç olarak ölüm olayları ile birlikte afetlerin bireysel bütünlükler
üzerinde çeşitli olumsuz etkileri söz konusu olabilir. Bununla birlikte afetlerin dolaylı kayıpları
ya da fiziksel yıkımın sonuçlarından ortaya çıkan kayıpların, doğrudan kayıplar kadar
incelenmediği, ölçülmediği ve çalışılmadığı söylenebilir. Dolayısıyla ilgili literatürde afetlerin
dolaylı etkilerini inceleyen çalışmaların oldukça az sayıda olduğu söylenebilir. Bunun bir
sebebi dolaylı kayıpların, doğaları itibariyle fiziksel zarara neden olan kayıplar kadar kolay
ölçülememesidir.
Afetlerin neden olduğu dolaylı kayıpları ölçmede farklı araçlardan yararlanılmaktadır.
İş kesintisi sigortası, işsizlik sigortası, diğer sigorta ödemeleri, küçük iş kredileri, diğer afet
yardım türleri, iş dünyası ve hanehalkı üzerinde uygulanan anketler bu araçlara örnek olarak
verilebilir. Bu araçlardan biri olan anketler birincil veri olarak kabul edilirken sigorta ödemeleri
ve diğer yardım türleri ikincil veri olarak kabul edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Fiziki sermayede meydana gelen hasarlar sonucu iş durması nedeniyle
gözlemlenen üretim ve ücret kaybıyla ilişkili afet etkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğrudan etki
Dolaylı etki
İkincil etki
Yan etki
Ana etki
Afetlerin dolaylı etkileriyle/maliyetleriyle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Afet nedeniyle yapılan ekstra harcamalar ile katlanılan maliyetler de dolaylı
kayıplar kapsamında yer alır.
Afetlerin dolaylı maliyetleri, fiziksel hasarların sonuçlarından kaynaklanan
kayıpları ifade eder.
Dolaylı maliyetler doğrudan maliyetlerden daha kolay ölçülür.
Dolaylı kayıpların etkisi afetlerden hemen sonra başlayıp birkaç aydan birkaç
yıla kadar sürebilir.
Hiçbiri
Afetlerin dolaylı etkilerinin …………….. etkilerin bir nevi türevi olduğu
söylenebilir.
Yan
Ana
İkincil
Esas
Doğrudan
Başbuğ-Erkan (2015)’a göre aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı
etkilerinden biri değildir?
Ürün talep miktarında azalış
Fabrikaların yıkılması
İşini kaybetmiş bireylerin alımlarındaki azalış
Vergi gelirlerindeki değişimden dolayı milli gelirdeki değişme
Fiyat değişiklikleri
Aşağıdakilerden hangisi afetlerin kısa dönemde neden olduğu dolaylı
kayıplardan biri değildir?
Satışlarda, ücretlerde ve/veya kârlarda fonksiyon kaybı nedeniyle düşüşler
ortaya çıkması
Fiziksel zarar ya da altyapı başarısızlığı nedeniyle şirketlerin ileri bağlantılı ya
da geri bağlantılı üretimlerinde girdi-çıktı kayıpları yaşanması
Gelir kaybı harcamalarında şirket kapanmaları ya da kesintileri ile tetiklenen
düşmeler yaşanması
Değişken göç hareketlilikleri
Hiçbiri
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin sağlayabileceği kısa dönemli
kazançlardan biri değildir?
Afette zarar gören alanın dışındaki cari üretim ya da etkilenen bölge içinde
gelecekteki üretim, afet kayıplarını telafi edebilir.
Yeniden inşa aşamasındaki talep edilen materyaller, bölge dışı için beklenmedik
kârlar getirebilir.
Sigorta maliyetlerindeki farklılaşma sonucu iskan değerlerinde değişimler
yaşanabilir.
Afet sonrası temizleme çalışmaları için oluşturulan işler ve üretimin pozitif
ekonomik uyarıcı etkisi söz konusu olabilir.
Hiçbiri
Afetlerin neden olduğu olumsuz etkiler, aşağıdaki durumların hangisinde
daha yıkıcı olabilmektedir?
Bireylerin tanıdık çevrelerinin dışında bulundukları durumda
Toplumsal dayanışmanın bulunmadığı durumda
Kamusal hizmetlerin şiddetli kesintiye uğradığı durumda
Hepsi
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi, afetlerin neden olduğu dolaylı kayıpları ölçmede
kullanılan araçlardan biri değildir?
İş kesintisi sigortası
Yastık altı biriktirilen paralar
İşsizlik sigortası
Küçük iş kredileri
Hanehalkı üzerinde uygulanan anketler
Aşağıdakilerden hangisi, afetlerin neden olduğu dolaylı kayıpları ölçmede
kullanılan birincil veri kaynağıdır?
İş kesintisi sigortası
Yastık altı biriktirilen paralar
İşsizlik sigortası
Küçük iş kredileri
Hanehalkı üzerinde uygulanan anketler
Afetlerin dolaylı etkilerini ayrıntılı şekilde tespit edebilmek amacıyla
aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaktadır?
Standart bölgesel ekonomik tahmin yöntemleri
Hanehalkı üzerinde uygulanan anketler
Sigorta ödemeleri
Kredi ödemeleri
Hiçbiri

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)b, 5)d, 6)c, 7)d, 8)b, 9)e, 10)a
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6. AFETLERİN İKİNCİL ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Afetlerin İkincil Etkilerinin Tanımı
6.2. Afetlerin İkincil Etkilerinin Türleri
6.2.1.Afetlerin Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar
6.2.2.Afetlerin Neden Olduğu Hastalıklar ve Sağlık Sorunları
6.2.3.Afetlerin Neden Olduğu Doğa Değişiklikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerin ikincil etkileri ne demektir? Açıklayınız.
2. Afetlerin ikincil etkileri hakkında örnekler veriniz.
3. Afetlerin ikincil etkilerine hangi konu başlıkları girmektedir? Belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Afetlerin İkincil
Etkilerinin Tanımı
Afetlerin İkincil
Etkilerinin Türleri

Kazanım
Afetlerin ikincil etkilerini
tanımlayabilmek
Afetlerin ikincil etkilerinin
türleri olan ekonomik
kayıplar, hastalıklar ve doğa
değişiklikleri hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar









İkincil etki
Ekonomik kayıp
GSYİH
Enflasyon
Fırsat kaybı
İhracat/ithalat kaybı
Hastalık
Doğa değişikliği
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Giriş
Doğal afetlerin neden olduğu hem doğrudan hem de dolaylı maliyetler, afetten sonra
görünen ikincil maliyetlere neden olmaktadır. İkincil maliyetler ekonomide sadece ekonomik
büyümeyi değil ayrıca; üretimi, milli geliri, istihdamı, tüketimi, yeniden yapılanma için ham
madde alımını ve kamu gelirlerini de etkilemektedir. Böylece doğrudan ve dolaylı maliyetlerin
etkileri ödemeler dengesine ve borçlanma seviyesine yayılmaktadır. Pazar kaybı, aşırı talebin
neden olduğu karaborsacılık, sosyal dengelerin bozulmasının yol açabileceği asayişsizlik,
hırsızlık, yağmacılık, tecavüz vb. olayların aşırı derecede artışı, GSYİH, tüketim, enflasyon,
istihdam ve diğer makro ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişiklikler ve kamu
kaynaklarının yardım ve yeniden yapılanmaya aktarılmasından kaynaklanan ekonomik
kayıplar, afetlerin başlıca etkileri olarak belirtilebilir.
Bu bölümde öncelikle afetlerin ikincil etkilerinin tanımı yapılacak, sonrasında afetlerin
ikincil etkileri olarak ekonomik kayıplar (GSYİH, enflasyon, ekonomik fırsat kaybı ve
ihracat/ithalat kayıpları),hastalıklar ve sağlık sorunları ve doğa değişiklikleri konuları
incelenecektir. Afetlerin finansal yapıya ve kamu maliyesine yönelik ikincil etkilerine ise
kitabın bir sonraki bölümü olan yedinci bölümde yer verilecektir.

125

6.1. Afetlerin İkincil Etkilerinin Tanımı
Afetlerin ikincil etkileri; afetten belirli bir süre sonra ortaya çıkan ve üretim ve hizmet
kaybının yol açabileceği pazar kaybı, aşırı talebin neden olduğu karaborsacılık, sosyal
dengelerin bozulmasının yol açabileceği asayişsizlik, hırsızlık, yağmacılık, tecavüz vb.
olayların aşırı derecede artışı gibi etkilerdir. GSYİH, tüketim, enflasyon, istihdam ve diğer
makro ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişiklikler ve kamu kaynaklarının yardım ve
yeniden yapılanmaya aktarılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar da afetlerin ikincil
etkilerindendir. Örneğin yaşanan büyük bir deprem afeti sonucunda bir fabrikanın bir
bölümünün yıkılmasıyla oluşan zarar ve kayıplar doğrudan etkiyi; fabrikanın zarar görmesi
nedeniyle yaşanacak üretim kaybı ve işsizlik dolaylı etkiyi; üretimin aksaması sonucu oluşacak
mal kıtlığı nedeniyle enflasyon yaşanması ya da diğer makro ekonomik göstergelerin olumsuz
etkilenmesi ise ikincil etkileri ifade edecektir.
Doğal afetlerin neden olduğu hem doğrudan hem de dolaylı maliyetler, afetten sonra
görünen ikincil maliyetlere neden olmaktadır. İkincil maliyetler ekonomide sadece ekonomik
büyümeyi değil ayrıca; üretimi, milli geliri, istihdamı, tüketimi, yeniden yapılanma için ham
madde alımını ve kamu gelirlerini etkilemektedir. Böylece doğrudan ve dolaylı maliyetlerin
etkileri ödemeler dengesine ve borçlanma seviyesine yayılmaktadır.
Büyük boyuttaki bir afetin ülke ekonomisine olan etkileri ikincil etkilerden belli
olmaktadır. İkincil etkiler, toplam ve sektörel GSYİH, ekonomik büyüme ve gelişmedeki
yükseliş ya da düşüşler, enflasyon, ödemeler dengesi problemleri, kamu harcamalarında artış,
bütçe açığının artması, parasal rezervlerdeki azalma, borç dengesinin bozulması, ülke
rezervlerinin azalması ve alım gücündeki değişmeleri içermektedir. Bireysel varlıkların ve gelir
kayıplarının toplam seviyede önemli olduğu durumlarda doğal tehlikelerin ülke ekonomisi
üzerinde etkileri söz konusudur. Toplam seviyedeki etkiler ve ortak varlıkların ya da
kaynakların (kamusal altyapı ve çevresel zararlar gibi) kaybıyla oluşan negatif sinerjiler,
bireysel, hanehalkı ya da toplumsal kayıpların toplamından daha fazlasını ifade edebilir. Kısa
dönemde büyük afetler, varlıkların kaybına ve ekonomik aktivitenin kesintiye uğraması
nedeniyle ülke GSYİH’sı üzerinde etkili olabilir. Fakat GSYİH büyümesi ve diğer akım
göstergeleri, tam olarak birincil etkilerin beşeri ve fiziksel sermaye üzerine olan afet etkilerini
kapsamamaktadır. Uzun dönemde, sermayenin yok olmasının faktör değişkenleri, gelir
dağılımı, bölgesel eşitsizlikler, büyüme yörüngesi ve kamu borçlanması üzerinde etkisi olabilir.
Afetlerin hem ekonomi, hem de gelişme üzerindeki etkileri büyük ve uzun süreli
olabilir. Afetlerin birincil etkileri, sermaye stoğu, altyapı sistemleri, doğal kaynaklar ve
işgücünü de içerecek şekilde ekonomideki fiziksel varlıkların bir kısmına zarar verebilir. Fakat
oluşacak arz şoku, çıktı ve üretim potansiyelinde ve ticaret ile bütçe dengelerindeki kötüleşme
ile birlikte afetle ilişkili enflasyon ya da hükümetin ek finansal harcamaları, para ve maliye
politikalarında sapmalara neden olacak ve bütün ekonomik performans üzerinde uzun ve kısa
dönemli etkiler meydana gelecektir. En kötü senaryolar, finansal piyasaların zayıflık
döneminde meydana gelen çoklu ve tesadüfi afetlerdir.
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Afetlerin etkilerinin analizinde, özellikle uzun dönemde oldukça önemli olmasına karşın
ikincil etkilerin analiz edilmesi ihmal edilmekte, çoğunlukla doğrudan hasarlar ve somut
yıkımlar üzerine odaklanılmaktadır. Bu durumda afetlerin ikincil etkileri, yani yaşanan bir afet
nedeniyle makroekonomik göstergelerde meydana gelen dalgalanmalar yadsınmış olacaktır. Bu
nedenle ilgili literatürde afetlerin ikincil etkilerini inceleyen uzun dönemli çalışmalara ihtiyaç
duyulduğu söylenebilir.

6.2. Afetlerin İkincil Etkilerinin Türleri
Doğal afetler kısa dönemde istihdam, büyüme, enflasyon üzerinde negatif ekonomik
etkilere neden olmaktadır. Doğal afetler ayrıca, mülkiyetin, kalkınmanın ve büyümenin
azalması gibi negatif uzun dönemli etkilere de sahiptir. Doğal afetlerin sermaye stokunu ve
emek piyasasını olumsuz etkilemesi sebebiyle, genellikle GSYİH üzerinde negatif etkiye neden
olduğu sonucuna ulaşılabilir. Ancak doğal afetlere bağlı olan sermaye kayıpları ulusal
hesaplarda görünmemesine rağmen, yatırımlarda olumlu bir biçimde bu etki ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda da afetler uzun vadede GSYİH üzerinde net pozitif etki
oluşturmaktadır.
Doğal afetler ülkelerin kalkınma programlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkeler
afet nedeniyle kalkınma programlarını değiştirmekte ya da ertelemektedir. Bu durumda uzun
dönemde ekonomik büyümenin ve refah seviyesinin yükseltilmesi, ekosistemler ile uyumlu
olarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesinin arttırılması olarak tanımlanan sürdürülebilir
kalkınmayı tehlikeye sokmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğal afetler kalkınma politikalarına zarar
vermektedir.
Doğal afetler genel olarak aşağıdaki ikincil ekonomik etkilere neden olmaktadır;
 Kötüleşen mali pozisyonlar: Yerel vergilerin artması ve harcama ihtiyaçlarındaki
artışlardır. Afetler, ulusal ekonomiye nispeten küçük olduğunda vergi artışlarıyla devlet
gelirleri arttırılabilir. Fakat afetlerin ulusal ekonomiye görece büyük olması durumunda
vergi artısı küçük kalacaktır. Hükümetler, dış borçlanmaya ya da parasallaşma sürecine
gitme durumunda kalırlar.
 Ticaret dengesinin zayıflaması: İhraç malı kapasitesi düşecek ve yeniden
yapılanma için ithal mal talebi artacaktır.
 Kurlarda aşağıya yönlü baskı: Ticaret dengesinin zayıflaması, yabancı
yatırımcıları tedirginliğe itmekte ve vergilerin mali baskısı sonucu hükümetin mali
pozisyonu kötüleşecektir.
 Enflasyonist baskılar: Düşen gelir ve refah kaybı doğrultusunda aşırı para tutma
gerçekleşecek ve artan açıklar potansiyel parasallaşma sürecini gündeme getirecektir.
Bu durumda kur değer kaybedecektir.

127

Afetlerin direk ve dolaylı etkilerinin bir sonucu olarak görülen ikincil etkiler, temel
olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır;


Ekonomik kayıplar(GSYİH, enflasyon, ekonomik anlamda fırsat kaybı, ihracat /
ithalat kayıpları)



Salgın hastalıklar ve sağlık sorunları



Doğadaki değişiklikler (nükleer sızıntı, petrol tankeri sızıntısı, boru hatlarındaki
patlamaların ürüne etkisi vb.)

Yapılan bu sınıflama doğrultusunda afetlerin finansal yapıya ve kamu harcamalarına
yönelik etkileri dışındaki bu ikincil etkiler (ekonomik kayıplar, hastalıklar ve doğa
değişiklikleri vb.) aşağıda daha ayrıntılı şekilde incelenmeye çalışılmıştır. Afetlerin ülkelerin
finansal yapısına ve kamu harcamalarına yönelik ikincil ekonomik etkileri ise kitabımızın bir
sonraki bölümünde ayrıntılı şekilde işlenecektir.

6.2.1. Afetlerin Neden Olduğu Ekonomik Kayıplar
Doğrudan ve dolaylı etkilere bağlı olarak afetlerin ikincil etkileri en çok ekonomi ve
makro ekonomik göstergeler üzerinde kendisini hissettirmektedir. Bu etkilerden en önemlileri
aşağıda incelenmeye çalışılmıştır.

6.2.1.1.Afetlerin GSYİH’ya Etkisi
Afetlerin büyüme üzerindeki etkileri kısa ve uzun dönemde değişkenlik göstermektedir.
Kısa vadede afetlerin GSYİH üzerindeki etkilerinin olumsuz olduğu konusunda görüş birliği
vardır. Ancak uzun vadede bu etkilerin olumlu, olumsuz ve nötr olabileceği konusunda birçok
çalışma bulunmaktadır. Kısacası uzun vadede afetlerin GSYİH üzerindeki etkisi konusunda net
bir görüş birliğinin mevcut olmadığı söylenebilir. Afetlerin kısa dönemde GSYİH’da meydana
getirdiği azalma ile ilgili olarak literatürde yer alan çalışmalardan birinde, Beliz’de kısa vadede
nispeten sık yaşanan doğal afetlerin etkileri ele alınmıştır. 2000 ve 2001 yılında meydana gelen
kasırgalar ülkede önemli derecede hasara neden olmuştur. Bu iki kasırganın maliyeti sırayla
GSYİH’nın %33’üne ve %30’una tekabül etmiştir. Kasırgaların neden olduğu maliyet üç mali
yıla yayılmış ve bu dönemde toplam kamu harcamaları 50 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkenin
mali durumu itibariyle borç dinamikleri sürdürülemez hale gelmiş ve 2006 yılında kamu borcu
için yeniden yapılanma yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda ülke, Dünya Bankası’nın desteklediği
Karayip Afet Risk Sigorta Kurumu’na üye olmuştur.
Afetlerin GSYİH üzerindeki etkilerinin uzun vadede olumsuz olduğunu ileri süren bir
diğer çalışmaya göre büyüme; düşük enflasyon, mali yönetim gibi makroekonomik dengenin;
iç ve dış kaynakların kullanımının bir birleşimini gerektirmektedir. Tüm bu faktörlerden oluşan
büyüme afetlerden zarar görmekte ve hem kısa vadede hem de uzun vadede olumsuz
etkilenmektedir. Haiti ve Şili depreminin makroekonomik etkilerini ortaya koyan bir başka
çalışmaya göre, 2010 yılında Haiti’de yaşanan depremin maliyeti, ülkenin yıllık GSYİH’nı
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aşmıştır. Bu duruma göre Haiti depremi 8.071 milyon dolar hasar meydana getirmiş, bu hasar
ülkenin GSYİH’nın %112’sine tekabül etmiştir. 2008 yılında meydana gelen Şili depremi ise
ülkenin GSYİH’nın %10–15 arasında hasara yol açmıştır.
Bir başka çalışmada ise, 1999 yılında Türkiye’de meydana gelen Marmara depreminin
ekonomi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, depremin Türkiye
ekonomisinde GSYİH üzerindeki ilk etkisinin %-4,5 ile %+0,8 arasında değişen aralıkta yer
aldığı (diğer bir deyişle depremin GSYİH üzerinde negatif bir etkiye neden olduğu)
bulunmuştur. Afetlerin orta ve uzun vadede negatif sonuçlara neden olduğunu ileri süren bir
diğer çalışmanın sonuçlarına göre; 1960–2005 döneminde 225 büyük doğal afetin (en az 2,000
dolar maliyete yol açan) meydana geldikleri ülkelerde, ilk yılsonunda GSYİH’da %0,5
azalmaya neden olduğu; buna ek olarak, doğal afetlerin meydana geldiği andan itibaren beş yıl
boyunca, GSYİH’da %4 azalma olduğu tespit edilmiştir.
Afetlerin uzun dönemde olumsuz etkileri, afet şokunun boyutuna bağlı olarak daha
belirgin hale gelebilmektedir. 1970–2008 döneminde 196 ülkede meydana gelen büyük doğal
afetlerin GSYİH’da meydana getirdiği etkiyi araştıran çalışmaya göre, sadece aşırı büyük
afetler hem kısa hem uzun dönemde çıktı üzerinde %2,3 azalma meydana getirmektedir.
Literatürde doğal afetlerin uzun vadede olumsuz etkiler doğurduğunu ileri süren çalışmalar
yanında, uzun vadede yıkım olarak büyümeyi olumlu etkilediğini ifade eden çalışmalar da söz
konusudur. Bu görüşü benimseyenlere göre de, afetler meydana geldiği bölgelerde yıkıcı
tahribatlar da oluşturabilir. Bu yıkıcı tahribatlar; yeni teknolojilerin teşvik edilmesi, verimliliğin
ve ekonomik büyümenin artması olarak ifade edilmektedir. Bu etkiye kısaca afetlerin düzeltme
etkisi de denilmektedir. Doğal afetlerin sermaye stokunu ve emek piyasasını olumsuz
etkilemesi sebebiyle, genellikle GSYİH üzerinde negatif etkiye neden olduğu sonucuna
ulaşılabilir. Ancak doğal afetlere bağlı olan sermaye kayıpları ulusal hesaplarda
görünmemesine rağmen, yatırımlarda olumlu bir biçimde bu etki ortaya çıkmaktadır. Bu
durumda da afetler uzun vadede GSYİH üzerinde net pozitif etkiye neden olmaktadır. 1960–
1996 döneminde meydana gelen büyük afetler, ülkelerin GSYİH’sında kısa vadede %-0,9 ve
uzun vadede %0,6 pozitif kalıcı etki meydana getirmektedir. Öte yandan literatürde afetlerin
uzun vadede ülkelerin ekonomik büyümesi üzerinde etkilerinin belirsiz veya nötr olduğunu ileri
süren çalışmalar da mevuttur. Bu çalışmalardan ilki, 1963–1979 döneminde Alabama’da
Frederic kasırgasının kısa dönemde pozitif etkileri olduğunu ancak, uzun dönemde bu etkilerin
düzensiz ya da önemsiz olduğunu tespit etmiştir.
1975–2008 yılları arasında yüksek ve orta gelirli ülkelerde doğal afetlerin GSYİH
üzerindeki etkisini araştıran diğer bir çalışmaya göre, doğal afetlerin ekonomik faaliyet
üzerindeki etkisi belirsizdir. Afetler, sermaye ve diğer üretim faktörlerine zarar vermekte, emek
ve çıktı miktarını azaltmaktadır. Bununla birlikte afetler, bireylerin standart refah seviyelerini
yakalayabilmek için çalışma teşviklerini arttırmaktadır. Bu nedenle çıktının nasıl etkileneceği
hangi tarafın baskın olduğuna göre değişmektedir. Başlangıçta afetler çıktının azalmasına,
harcamaların artmasına ve gelirlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu durumda harcama
çarpanının işareti ve büyüklüğü önemli bir rol oynamaktadır. Eğer harcamalardaki artış çıktı
artışına neden olursa, çarpan afetten sonra çıktıdaki ilk azalmayı köreltebilecektir. Harcama
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çarpanı yeterince büyük olduğunda ise, çıktı afetten kısa bir süre sonra azalma yerine artma ile
sonuçlanabilecektir.
1970-1997 arasında oluşan yirmi bir kasırga olayının Karayip Kalkınma Bankası’nın
üye ülkeleri üzerindeki etkilerinin incelendiği Crowards’ın çalışmasında da benzer sonuçlara
ulaşılmıştır. Afet yılında, GSYİH büyümesinin ortalama %3yavaşladığı ve takip eden yılda %3
arttığı ortaya çıkmıştır. Fakat 1988 St. Lucia örneğinde olduğu gibi, bu ortalama şablondan
geniş sapmalar olduğu gözlenmektedir. Yükselmenin dindiği takip eden iki yıl içinde ortalama
büyüme tekrar yavaşlamıştır. Afet yılında, ihracatlar %9 azalırken ithalatlar %8,2 artarak ticaret
açığında önemli artışa yol açmıştır. Barbados ve St. Kitts gibi şeker ihraç eden ülkeler,
kasırgaların şeker hasatından sonra meydana gelmesine rağmen, afeti takip eden yıllarda ihracat
açısından büyük kayıplara uğramışlardır. Hükümet harcamalarında fark edilebilir bir düzen
yoktur. Fakat dış borçlanma tahminen acil borçlanma nedeniyle afet yılında artış göstermiştir.
Bununla birlikte tüketici fiyatlarında fark edilebilir bir düzen gözlenmemiştir.

6.2.1.2.Afetlerin Enflasyona Etkisi
Afetlerin en önemli ikincil etkilerinden biri de temel bir makroekonomik gösterge olan
enflasyon üzerinedir. Düşen gelir ve refah kaybı doğrultusunda aşırı para tutma gerçekleşecek,
artan açıklar potansiyel parasallaşma sürecini gündeme getirecek ve kur değer kaybedecektir.
Örneğin 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nden sonra yapılan ilk
değerlendirmelere göre, afetin enflasyon üzerindeki etkisinin, Ağustos ayına yansımasa bile asıl
etkisinin eylül ayı ile birlikte görülmeye başlanacağını belirtmiştir. Bununla birlikte depremin
fiyatlar üzerindeki etkisinin kapasite kullanım oranlarının düşüklüğü ve bölgedeki satın alma
gücündeki azalış nedeniyle 1999 yılında sınırlı kalacağı, ancak 2000 yılında yeniden yapılanma
harcamalarındaki artış nedeniyle fiyat artışlarının bir miktar hızlanacağı tahmin edilmiştir.
Afetin oluştuğu bölgede üretimin yavaşlaması fiyatlar üzerinde arz yönlü bir baskı
oluştururken, bölgenin yeniden yapılandırılması sürecinde kamu harcamalarındaki artış
nedeniyle talep yönlü de bir baskı oluşacaktır. Kamu maliyesindeki deprem öncesi sıkıntılar ve
depremin kamu harcama ve gelirlerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, fiyatlarda bir
artış eğilimi gözlenmiştir. Bununla birlikte, sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki kapasite
fazlası ve yeniden yapılanma kapsamında talep edilecek ürünlerin önemli bir bölümünün
yurtiçinde üretilme imkanının mevcut bulunması, yeniden yapılanma süreci kapsamındaki
harcamaların enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacak unsurlardır.
Fiyatlar üzerindeki baskının sınırlı kalması ve fiyat artışlarının orta vadede tekrar düşme
eğilimine girmesinin, deprem nedeniyle yapılacak harcamaların bir aksiyon planı çerçevesinde
yapılmasına, münferid tedbirlerle harcamalardan kaçınılmasına ve elde edilecek olan
uluslararası yardım, hibe ve kredilerin boyutuna bağlı olduğu belirtilmiştir. 1999 yılında
yaşanan depremden sonra fiyatlarda oluşan değişiklikler Tablo 4’de ve depremden sonra çeşitli
ürünlere getirilen zam oranları Tablo 5’te görülebilir.

Tablo 4: Depremden Sonra Fiyatlarda Oluşan Değişiklikler (17 Ağustos – 20 Ağustos 1999)
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Gıda
Sıvı yağ (1 kg)
Katı yağ (250 gr)
Karpuz (kg)
Domates
Fasülye
Kola (2 lt)
Kutu Kola
Su (1 lt)
Tavuk (1 kg)
Yumurta
Un (kg)
Ekmek

Eski Fiyat
400.000
130.000
29.000
100.000
190.000
500.000
175.000
150.000
1.750.000
21.000
148.000
80.000

Yeni Fiyat
600.000
170.000
50.000
300.000
329.000
750.000
350.000
250.000
2.200.000
30.000
200.000
100.000

Artış %
50
30
72
200
73
50
100
67
26
43
35
25

Tablo 5: Depremden Sonra Çeşitli Ürünlere Getirilen Zam Oranları (03 Ağustos – 22 Eylül
1999)
Tarih
03 Ağustos
03 Ağustos
06 Ağustos
07 Ağustos
11 Ağustos
12 Ağustos
26 Ağustos
27 Ağustos
03 Eylül
04 Eylül
16 Eylül
17 Eylül
18 Eylül
21 Eylül
21 Eylül
22 Eylül

Ürün
Elektirik
Benzin
Tekel
Motorin
Kalorifer Yakıtı
Fuel Oil
Benzin
Fuel Oil
Marlboro
Camel
Akaryakıt
İETT Bileti
Uçak Bileti
Köprü Geçişi
Telefon Zam Talebi
Tüp Gaz

Zam Oranı
%5
%3
%8-10
%5,3
%3,2
%4
%4,4
%4,1
%20
%20
%3
%50
%4,2
%100
%60
%2,3-4

6.2.1.3. Afetlerin Neden Olduğu Ekonomik Fırsat Kayıpları
Afetlerden kaynaklanan ikincil etkiler ülkelerin ekonomik büyümeleri ile doğrudan
ilişkili olup, kısa dönemde ekonomik maddi kayıp; uzun dönemde ise ekonomik fırsat kayıpları
şeklinde sirayet etmektedir. Sürekli büyüyen bir ekonominin yaşanan büyük bir deprem
nedeniyle durması, belirli bir bölgeye gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların yaşanan bir sel
afeti nedeniyle ertelenmesi afetin ikincil etkilerine örnek olarak verilebilir. Bunun yanında
insan kaynaklı afetler açısından bakıldığında da ülkede yaşanan kargaşalar, terör olayları veya
iç savaşlar, dışarıdan yatırımcıların gelmesini, sıcak para akışını ve dolayısıyla ülkede yapılacak
yatırımları engellemekte ve yaşanacak fırsat kayıpları ile ekonomik istikrarsızlığa neden
olmaktadır. Uluslararası büyük bir şirketin bir ülkede yatırım yapmaya karar vermesi
durumunda büyük bir sanayi tesisi açarak hem ülke istihdamına hem de gayrisafi hasılaya ve
ülke ekonomisine katkı sağlayacakken yaşanacak doğal bir afet ya da terör saldırısı, iç
karışıklık, darbe girişimi vb. insan kaynaklı bir afet nedeniyle yatırım yapmaktan vazgeçmesi,
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gerçekleşecek fırsat kaybına güzel bir örnek olarak verilebilir. Ülkemizde de özellikle terör
olayları veya iç karışıklar sonrası, kredi derecelendirme kuruluşlarının da yönlendirmesiyle
gerek yapılacak yatırımlara gerekse de ülkeye gelmesi muhtemel diğer kaynaklara ilişkin
yaşanan fırsat kayıpları dikkat çekmektedir.

6.2.1.4.Afetlerin Neden Olduğu İhracat / İthalat Kayıpları
Doğal afetlerin beşeri ve fiziki sermayeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle dış ticarette
azalma görülmektedir. Doğal afet nedeniyle üretimde ve gelirde meydana gelen azalma, aynı
zamanda özel sektör yatırımını ve harcamalarını azaltmaktadır. Bu azalma toplam talebi
olumsuz etkilemekte ve azalan talep nedeniyle, ihracatçı ve ithalatçı afet öncesi seviyede
faaliyet gerçekleştirememekte ve bu da dış ticaret hacmini azaltmaktadır. Böyle bir durumda
da ülkeler ödemeler dengesi açıklarıyla karşılaşabilmektedir.
Ülkemiz açısından yine 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’ne bakıldığında
depremden en fazla etkilenen üç ilden yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payının %5
civarında olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, ihracatın depremi müteakip bir ay tamamen
durması, takibeden aylarda da normal seyrine göre %25 civarında gerilemesi halinde dahi 1999
yılındaki ihracat kaybın 150-200 milyon dolar civarında olacağı belirtilmiştir. Ancak, bölgenin
ihracat içindeki payına ilişkin veriler Gümrük Kapısı esaslı olduğundan bölgede üretilip diğer
Gümrük kapılarından yapılan ihracatı içermemektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde ve
bölgenin sanayi üretimindeki yoğunluğu dikkate alındığında ihracat üzerindeki olumsuz etkinin
artması riski de mevcut olmuştur. Depremden ağır hasar gören üç il mineral yakıtlar-yağlar,
kauçuk ve kauçuktan eşya, emdirilmiş-sıvanmış mensucat ve demir çelik, demir çelikten eşya,
kara taşıtları ve bunların aksam ve parçaları ihracatı içinde önemli paya sahiptir. Dolayısıyla,
depremin toplam ihracattaki etkisi sınırlı kalmakla birlikte sektörel bazda etkileri daha belirgin
hissedilmiştir.
Depremin ithalat üzerindeki etkilerini ise talep ve ikame etkileri olmak üzere iki yönlü
olarak incelemek mümkündür. İthalatın %60'nın petrol dışı aramalı ithalatı olduğu ve bölgede
üretim faaliyetlerinin yavaşladığı gözönüne alındığında ilk aşamada ithalatta bir düşme
beklenmiştir. Diğer taraftan yurtiçi üretimin azalması ve arz yönündeki bu açığın ithalatla
sağlanması durumunda ithalatta bir artışın gözlenebileceği belirtilmiştir. İzmit Rafinerisi’ndeki
hasar nedeniyle 1999 sonuna kadar 4,1 milyon ton ham petrol rafineride işlenilmemiştir. Bu
miktarın 892 bin tonluk kısmının TÜPRAŞ'ın diğer rafinerilerinde işleneceği, kalan 3,2 milyon
tonluk kısmın ise ürün ithalatı ile karşılanacağı öngörülmüştür. Bu durumda, hampetrol
ithalatının 470 milyon dolar azalması, ürün ithalatının ise 516-611 milyon dolar arasında
artması beklenmiştir. Böylece ithalattaki net artışın 50-150 milyon dolar arasında kalacağı
tahmin edilmiştir.
Depremin turizm gelirlerini de olumsuz etkileyeceği tahmin edilmiştir. Ancak,
depremin dış ticaret dengesi ve turizm gelirleri üzerindeki olumsuz etkisinin işçi gelirleri,
hibeler ve yurtdışı reasürans şirketlerinden sağlanacak sigorta bedellerindeki artışlarla kısmen
telafi edileceği ve 1999 yılının tamamında cari işlemler hesabında önemli bir dengesizliğin
oluşmayacağı öngörülmüştür. 2000 yılında üretim ve talepteki canlanmaya bağlı olarak
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ithalatın artması ve transfer gelirlerinin normal eğilimine dönmesine bağlı olarak cari işlemler
açığının da yükselmesi beklenmiştir. Ancak cari işlemler dengesindeki açığın sürdürülebilir
düzeyde kalacağı tahmin edilmiştir. Diğer yandan 2000 yılında IMF, Dünya Bankası, Avrupa
Birliği ve diğer ülkelerden sağlanacak kaynakların da etkisiyle net sermaye girişlerinin de
önemli miktarda yükseleceği ve cari işlemler hesabındaki açığın finansmanında bir sorunla
karşılaşılmayacağı öngörülmüştür. Uluslararası tahkime ilişkin düzenlemenin ardından 2000
yılında doğrudan sermaye girişlerinde de önemli bir artış beklenmiştir. Ancak o süreçte ülkede
yaşanan krizler ve istikrarsız ortam, büyük bir ekonomik krizin oluşmasına yol açmış ve
öngörülerin pek çoğu gerçekleşmemiştir. Marmara Depremi’nin ve ülkemizde yaşanan benzer
afetlerin doğrudan, dolaylı ve ikincil etkileri, kitabın onuncu bölümünde ayrıntılı şekilde
işlenecektir.
Afetlerin makroekonomik göstergelere ve diğer finansal unsurlara yönelik daha pek çok
ikincil etkisi bulunmaktadır. Çoğu finansal yapı ve kamu maliyesiyle ilişkili olan bu etkiler,
kitabımızın bir sonraki bölümünde ayrıntılı şekilde işlenecektir.

6.2.2. Afetlerin Neden Olduğu Hastalıklar ve Sağlık Sorunları
Afetlerden belirli bir süre sonra ortaya çıkan salgın hastalıklar afetlerin önemli bir
ikincil etkisidir. Afetlerin türlerine göre ortaya çıkma olasılığı olan enfeksiyon hastalıkları ve
salgın riskleri farklılaşmaktadır. Örneğin fırtına afetinde ölüm ve yaralanmalar, erken dönemde
insanların barınaklarından tahliye edilememesi ve yeterli uyarılara rağmen güvenlik önlemlerin
alınmayışından; uzun dönemde ise temiz su ve besinin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.
Bu iki durumda da yer altı suları sel suyu ile kirlendiği için bölgenin coğrafi özelliğine göre
sıtma ve viral hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Afet bölgesinde enfeksiyon
hastalıkları izlenmeli ve bölgenin özelliklerine göre gereksinim olan aşılama çalışmaları
yapılmalıdır. Aynı zamanda hastalık yapan vektörlere karşı koruyucu önlemler de alınmalıdır.
Yine deprem afetine halk sağlığı açısından bakıldığında yer zeminindeki kırılmalar, su
sistemine kirletici maddelerin karışmasına, dolayısıyla sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına
neden olmaktadır. Deprem sonrasında ikincil etki olarak salgın hastalıklardan korunmak için
hastaların ve temaslıların izlemi, özellikle su ve besinlerle bulaşan hastalıklar başta olmak üzere
enfeksiyon hastalıkları kontrolüne ilişkin müdahalelerin yürütülmesi gerekmektedir. Sel
afetinde de ilk üç günlük etki döneminde bulaşıcı hastalık salgınları beklenmemekle beraber,
dört gün ile dört hafta arasında değişen süre sonrasında bölgede endemik olan patojen kaynaklı
hastalıklar salgın yaparak ortaya çıkabilirler. Salgına neden olabilen vektörlerin üreme
alanlarının selle birlikte artışı, toplumda vektörler ile bulaşan hastalıklarda da artışa yol
açabilecektir.
Savaşlar, iç savaşlar, isyanlar vb. insan kaynaklı afetler göz önünde bulundurulduğunda
göçler ve göçlerden kaynaklanan hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Göçler bugün dünya
nüfusunun ortalama %2-3 kadarını etkilemeye devam etmektedir. Dünyada sosyal ve politik
alandaki gelişmeler (iç/dış savaş, terör/şiddet, insan hakları ihlalleri vb.) göç olaylarını giderek
artırmaktadır. Göç sorunu tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir sorun durumundadır. Savaş olan
ülkelerde sağlık sisteminin çökmesi, göç alan ülkelerde sağlık ve sosyal hizmet kapasitesinin
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çok aşılması nedeniyle başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere değişik sağlık sorunları acil
hastalıklar, kazalar (denizde batan tekne ve botlardaki ölümler, mayın patlaması vb.),
depresyon, kaygı bozukluğu, post travmatik stres gibi psikiyatrik hastalıklar/psikolojik
sorunlar, beslenme bozuklukları/çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği, böcek ve yılan
sokması, diş hastalıkları(çürükler, apse, jinjivit vb.) yaşanmaktadır. Söz konusu hususların
hepsi afetlerin ikincil etkisi olarak hastalıklar veya sağlık sorunları başlığı altında incelenebilir.

6.2.3. Afetlerin Neden Olduğu Doğa Değişiklikleri
Afetlerin neden olduğu önemli ikincil etkilerden biri de çevrede ve doğada meydana
getirdiği değişikliklerdir. Güçlü bir deprem sonrası ağaçların devrilmesi, yaşanan bir sel ya da
tsunami afeti sonrasında bitki örtüsünün tahrip olması, hayvanların zarar görmesi, volkanik
patlamalar sonucu yayılan lavlar nedeniyle çevrenin tahrip olması, kazaların ya da depremlerin
neden olduğu nükleer sızıntılar, petrol tankerlerinden çevreye yayılan atıklar, boru hatlarındaki
patlamaların tarım ürünlerine ve hayvanlara etkisi, afetlerin çevreye zararlarına ilişkin ikincil
etkilerine örnek olarak verilebilir.
Doğa ve çevre değişikliklerine neden olan en önemli afet olarak depremlerden
bahsedilebilir. Deprem afetinin çevre mühendisliğini ilgilendiren etkilerini aşağıdaki ana
başlıklar altında toplamak mümkündür:
 Depremde endüstriyel yapıların yıkılması ve/veya boru hatlarının kırılması veya
çatlaması sonucu ortaya çıkan tehlikeli maddelerin yanması ve/veya çevreye yayılması,
insan yaşamını ve ekolojik yapıyı önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun en somut
örneğini Türkiye, 1999 Kocaeli Depremi’nde Tüpraş Yangını ve Aksa Tesisleri’nden
çevreye akrinonitril yayılması ile yaşamıştır. Yangın ve tehlikeli maddelerin ortama
yayılması depremin ani etkisi olup bu etkiler kısa sürede patlama, yanma ve yayılma
sonucu ekolojik çevrede (su, hava ve toprak ortamlarında) akut ve kronik tahribat
meydana getirmektedir.
 Depremle birlikte meydana gelen zeminde çökme ve/veya göçme gibi değişimler
de ekolojik yapıyı etkilemektedir. Bunun en canlı örneği 17 Ağustos 1999 tarihindeki
depremde Gölcük’te ve Sapanca’da yaşanmıştır. Diğer taraftan depremden hemen önce
ve sarsıntı sırasında suların ısınması, radon gazı çıkışının artışı gibi faktörlerin de canlı
yaşamını etkilediği gözlenmiştir.
 Depremde nükleer santrallere ait yapıların çatlaması sonucu çevreye zararlı olacak
düzeyde radyasyon sızabilmektedir. Türkiye’de şu anda bulunmamakla birlikte komşu
ülkelerdeki, özellikle deprem kuşağındaki Ermenistan ile Bulgaristan’daki nükleer
santrallerden deprem etkisiyle radyasyon yayılması, sadece o ülkeler için değil Türkiye
için de kısa ve uzun vadede canlı yaşamını olumsuz yönde etkileme riski yüksek olan
bir tehlikedir.
 Su dağıtma şebekesinde depremden sonra lokal vanalar vasıtasıyla otomatik olarak
su kesilmemesi durumunda kırılan ve/veya kopan boru ve su tesisatından sızan sular
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enkaz altında kalan canlıların boğulma tehlikesi geçirmesine ve yapı taşıyıcı
elemanlarının su etkisiyle gevşeyerek daha hızlı bir şekilde yıkılmasına yol açmaktadır.
 Doğal gaz ve elektrik şebekelerinin deprem sırasında otomatik olarak kesilmemesi
durumunda, can ve mal kaybıyla birlikte ekolojik çevrede de olumsuz etkiler bırakan
büyük yangınlar çıkmaktadır. 1994 yılında Japonya’daki Kobe Depremi’nde meydana
gelen ölümlerin en az üçte ikisinin çıkan yangınlardan ve su basması sonucu
boğulmalardan meydana geldiği rapor edilmiştir.
 Depremle birlikte bir kısmının evlerinin enkaz haline gelmesi, bir kısmının ağır
veya orta derece hasar görmesi, diğer bir kısmının ise evleri sağlam olsa bile psikolojik
korku nedeniyle evlerine girememeleri sonucu deprem bölgesinde yaşayan insanların
önemli bir kısmı bir süre dışarıda kalmaktadır. Bu sırada insanlar sağlıksız koşullarda
yaşamaktadır. Ayrıca ortaya çıkan katı atıkların uzaklaştırılması, kurtarma ve gıda
temini gibi diğer acil sorunlar yanında, genellikle öncelikli bir problem olarak
görülmemekte, bu da organik katı atıkların bozunarak çevreye kötü koku salmasına ve
salgın hastalıkların hızla yayılmasına yol açmaktadır.
 Su getirme ve dağıtma şebekesinde meydana gelen hasar suyun kesilmesine yol
açmaktadır. Bunun sonucunda bölgede su sıkıntısı çekilmekte, sağlıksız ve kirli su
kullanılması sonucu salgın hastalık tehlikesi baş göstermektedir. Su şebekesinin kırılan
noktalarından içeri kirli suların sızması sonucu toplum sağlığı tehlikeye düşmektedir.
 Bir diğer önemli altyapı sistemi olan atıksu toplama (kanalizasyon) sisteminin zarar
görmesi durumunda kirli sular çevreye rastgele yayılmakta, salgın hastalıklar baş
göstermektedir.
 Depremden sonra su temini ve kanalizasyon sistemlerinin kullanılamaması
sonucunda su temininde ve atıksu uzaklaştırmada sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu ani
su temini ve atıksu uzaklaştırma sorununa kısa sürede çözüm bulunamaması
durumunda felaketin getirdiği yük daha da ağırlaşmakta, can kaybı artmaktadır.
 Deprem sonucu ortaya çıkan enkazın kaldırılması da bir diğer önemli çevre
sorunudur. Enkazın geri kazanım uygulanmadan taşınarak rastgele depolanması,
özellikle sahilden denize dökülerek kıyı bandının tahrip edilmesi hem kıyı flora ve
faunasını yok etmekte, hem de zamanla sahil bandının doğal yapısının bozulmasına yol
açmaktadır.
Bunun yanında büyük afetlerin çevreye verdiği zararlar dikkate alındığında akla ilk
gelen afetler şüphesiz 1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Reaktör Kazası ve 2011 yılında
Japonya’da yaşanan deprem sonrasında gerçekleşen Fukuşima Nükleer Santral Kazası’dır.
Çernobil Reaktör Kazası, 20. yüzyılın ilk büyük nükleer kazasıdır. Ukrayna'nın Kiev iline bağlı
Çernobil kentindeki Nükleer Güç Reaktörünün bir ünitesinde 26 Nisan 1986 günü erken
saatlerde meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri
salındığı 30 Nisan 1986günü tüm dünya tarafından öğrenilmiştir. Kaza sonrası yeryüzünde
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biriken radyoaktif kirlilik hemen tüm kuzey yarım küre ülkelerinde görülmüştür. Kazadan en
çok etkilenen ülkeler; Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna olmuştur. Bu üç ülke
dışında, meteorolojik koşullar ve kaza yerine uzaklık başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı
olarak, Avrupa ülkelerinin hemen hepsi değişik düzeylerde etkilenmiştir. Türkiye de kazadan
etkilenen ülkelerden biridir. 2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem ise tsunamiyle
birlikte çok önemli bir başka ikincil ve teknolojik afet olarak Fukuşima Nükleer Elektrik
Santrali'nde kazaya neden olmuştur. Deprem ve ardından oluşan tsunami nükleer santrali sular
altında bırakmış ve elektrikler kesilmiştir. Reaktör soğutma sisteminin pompasını besleyen güç
birimlerinin bozulmasıyla ısınmış reaktörler erimeye başlamış, hidrojen hava patlaması
gerçekleşmiştir. Bu nedenle ortama büyük miktarda radyoaktif madde salınmış, bu salınım
1.700 metrekareden daha büyük alanı kirletmiştir. Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından
Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği'ne göre bu ikincil afet 7. seviye olarak
belirlenerek Çernobil kazasından beri en şiddetli nükleer kaza olarak değerlendirilmiştir.
Kazadan sonra Japonya Nükleer Acil Durum Müdahale Genel Müdürlüğü tarafından
Fukushima Nükleer Santrali'nin etrafında 20 km yarı çaplı yasak bölge oluşturulmuş ve
yaklaşık 150 bin kişi için tahliye kararı alınmıştır. Basında yer alan haberlerde ise depremin
ardından Fukushima Nükleer Santrali'ndeki sızıntı sebebiyle 450 bin kadar kişinin yaşadıkları
bölgeyi terk etmek zorunda kaldıkları bildirilmiştir. Tahliye kararı ile birlikte halk bölgeyi terk
etmeye başlamış fakat belirsiz talimatlar sayısız vatandaşın radyasyon seviyeleri daha yüksek
olan kuzeybatı bölgesine kaçmasına neden olmuştur. Nükleer patlamanın sonucu olarak yardım
paketleri şehre taşınamamış, vatandaşlar ciddi bir temel ihtiyaç sıkıntısı ile karşı karşıya
kalmıştır. Kazadan önce tarımsal bölge olan Minamisoma'da tarım, balıkçılık, perakende satış
ve imalat sanayi gibi büyük sanayiler değişen derecelerde etkilenmiştir. Hükümet tarım
arazileri kirlendiği için Fukushima'dan tarım ürününün satılmasını yasaklamış, Minamisoma'da
tarımsal faaliyet durmuştur. Kazadan sonra deniz ürünleri, sığır eti, süt, yabani bitkiler,
meyveler, sebzeler ve pirinçlerde radyoaktif unsurlar tespit edilmiştir. Bu nedenle aileler
yüksek maliyetlerle diğer bölgelerden gelen gıdaları satın almak zorunda kalmıştır. Ayrıca
belirli bir seviyede nükleer radyasyona maruz kalmış grubun tüm kanserlere ve lösemiye karşı
duyarlılığı artmıştır. Temel gıda maddesi deniz ürünleri olan Japonların önümüzdeki yıllarda
depremin etkilerini daha da şiddetli hissedeceği düşünülmektedir. Japonya dışında Çin, Kore,
Rusya ve ABD doğrudan radyasyon tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Japonya’da deprem
bölgesinde süt ve ıspanaklarda radyasyon tespit edilmesinin ardından Çinli yetkililerin
endişelerini dile getirdikleri sırada bazı Çin tarım ürünlerinde de radyasyona rastlanması
tehlikenin büyüklüğünü göstermiştir.
Ukrayna’da ve Japonya’da yaşanan büyük afetlerin yanı sıra 2004 yılında Hint
Okyanusu’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami, 2005 yılında ABD’de
meydana gelen Katrina Kasırgası vb. felaketler çok büyük çevresel zararlara yol açmıştır.
Afetlerin yaşandığı bölgelerdeki bitki örtüsü, kara hayvanları popülasyonu, balık çeşitliliği,
ağaç nüfusu ve tarım alanları büyük ölçüde tahrip olmuştur.
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Uygulamalar
İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Etkileri
Günümüzde, insan aktiviteleri sonucu oluşan sera gazları emisyonları sebebi ile dünyanın
ısındığı konusunda geniş kapsamlı bir görüş birliği oluşmuştur. Buna ek olarak tüm
önlemlere ve uluslararası girişimlere rağmen enerji üretmek için fosil yakıtların kullanımı ve
dünya nüfusundaki hızlı artış trendi ortalama sıcaklıkların gittikçe artacağını ve buna bağlı
olarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin daha güçlü şekilde hissedileceğini
göstermektedir.
İklim değişikliği, sağlık için gerekli birçok gereksinimin karşılanmasını olumsuz
etkilemektedir. Bunların başında temiz hava, temiz su, yeterli beslenme ve sağlıklı barınak
gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlere ulaşım imkanlarının azalması ya da yok
olması insan sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Her yıl ortalama 1.2 milyon
insan kentsel hava kirliliği, 2.2 milyon insan temiz içme suyu kaynaklarına ulaşılamaması ve
yetersiz hijyen sebebi ile ishal, 3.5 milyon insan yetersiz beslenme ve 60.000 insan ise doğal
afetler sonucu yaşamını yitirmektedir. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın yukarıda
zikredilen hayati gereksinimlerin temin edilmesinde olumsuz rol aldığı düşünüldüğünde, bu
rakamların daha da artacağı aşikardır.
İklim değişikliğinin sağlığa diğer bir etkisi ise bulaşıcı hastalıkların kontrol altında
tutulmasını zorlaştırmasıdır. Kolera ve ishale ek olarak vektörlerle taşınan malarya, dang
hastalığı vb. birçok ölümcül hastalığın sıcaklığa ve yağışa/neme duyarlı olduğu
düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin dünya nüfusunun büyük bir kısmını tehdit ettiği
görülmektedir. Tüm bunlara rağmen iklim değişikliğinin sağlık yönünden asıl tehlikesi
yukarıda zikredilen akut etkiler değildir. Asıl büyük tehlike sağlıklı toplum yaşamının
devamını sağlayacak olan sosyal, ekonomik ve doğal sistemlerin iklim değişikliği etkisi ile
sürekli ve derece derece artan bir baskı altında olmasıdır. Bu baskıları su kaynaklarındaki
mevsimsel düşüş ve değişiklikler, gıda üretiminde bölgesel dönemsel düşüşler ile deniz
seviyesi yükselmeleri vb. oluşturmaktadır. Bunlar sadece sağlığı değil, toplumların
yaşamlarının tamamını çok boyutlu etkileyecek etmenlerdir.
İklim değişikliği olgusuna genişbir açıdan bakıldığında, iklim değişikliğinin doğrudan ya da
dolaylı olarak insan sağlığını bir şekilde etkilediği açık şekilde görülebilmektedir. Fakat
sağlığa etkilerin gruplandırılması ve iklim değişikliği ile ilişkilerinin kurulması, konunun
daha iyi analiz edilmesi ve adaptasyon çalışmalarının başarısının arttırılması açısından daha
uygun olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkmıştır.
Kaynak:Hakkı Atay, Arzu Tüvan, Ömer Demir ve İzzet Balta, “İklim Değişikliğinin
Sağlık Üzerine Etkileri”, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Araştırma Dairesi Başkanlığı Klimatoloji Şube Müdürlüğü, Ankara, 2012.
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Uygulama Soruları



İklim değişikliği afetinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi
veriniz.
İklim değişikliği afetinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek
amacıyla hangi önlemler alınabilir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetlerin ikincil etkileri; afetten belirli bir süre sonra ortaya çıkan ve üretim ve hizmet
kaybının yol açabileceği pazar kaybı, aşırı talebin neden olduğu karaborsacılık, sosyal
dengelerin bozulmasının yol açabileceği asayişsizlik, hırsızlık, yağmacılık, tecavüz vb.
olayların aşırı derecede artışı gibi etkilerdir. GSYİH, tüketim, enflasyon, istihdam ve diğer
makro ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişiklikler ve kamu kaynaklarının yardım ve
yeniden yapılanmaya aktarılmasından kaynaklanan ekonomik kayıplar da afetlerin ikincil
etkilerindendir. Doğal afetlerin neden olduğu hem doğrudan hem de dolaylı maliyetler, afetten
sonra görünen ikincil maliyetlere neden olmaktadır. İkincil maliyetler ekonomide sadece
ekonomik büyümeyi değil ayrıca; üretimi, milli geliri, istihdamı, tüketimi, yeniden yapılanma
için ham madde alımını ve kamu gelirlerini etkilemektedir. Böylece doğrudan ve dolaylı
maliyetlerin etkileri ödemeler dengesine ve borçlanma seviyesine yayılmaktadır.
Afetlerin başlıca ikincil etkileri; ekonomik kayıplar (GSYİH, enflasyon, ekonomik
fırsat kaybı, ihracat / ithalat kaybı), salgın hastalıklar ve sağlık sorunları ve doğa değişiklikleri
(nükleer sızıntı, petrol tankeri sızıntısı, boru hatlarındaki patlamaların ürüne etkisi vb.) dir.
Afetlerin ikincil etkileri en çok ekonomi alanında hissedilmektedir. Kısa vadede
afetlerin GSYİH üzerindeki etkilerinin olumsuz olduğu konusunda görüş birliği vardır. Ancak
uzun vadede bu etkilerin olumlu, olumsuz ve nötr olabileceği konusunda birçok çalışma
bulunmaktadır. Afetlerin kısa dönemde GSYİH’da meydana getirdiği azalma ile ilgili olarak
literatürde yer alan çalışmalardan birinde, Beliz’de kısa vadede nispeten sık yaşanan doğal
afetlerin etkileri ele alınmıştır. 2000 ve 2001 yılında meydana gelen kasırgalar ülkede önemli
derecede hasara neden olmuştur. Bu iki kasırganın maliyeti sırayla GSYİH’nın %33’üne ve
%30’una tekabül etmiştir. Kasırgaların neden olduğu maliyet üç mali yıla yayılmış ve bu
dönemde toplam kamu harcamaları 50 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkenin mali durumu itibariyle
borç dinamikleri sürdürülemez hale gelmiş ve 2006 yılında kamu borcu için yeniden yapılanma
yoluna gidilmiştir. Bu kapsamda ülke, Dünya Bankası’nın desteklediği Karayip Afet Risk
Sigorta Kurumuna üye olmuştur.
Afetlerin en önemli ikincil etkilerinden biri de temel bir makroekonomik gösterge olan
enflasyon üzerinedir. Düşen gelir ve refah kaybı doğrultusunda aşırı para tutma gerçekleşecek,
artan açıklar potansiyel parasallaşma sürecini gündeme getirecek ve kur değer kaybedecektir.
Afetin oluştuğu bölgede üretimin yavaşlaması fiyatlar üzerinde arz yönlü bir baskı
oluştururken, bölgenin yeniden yapılandırılması sürecinde kamu harcamalarındaki artış
nedeniyle talep yönlü de bir baskı oluşmaktadır. Kamu maliyesindeki afet öncesi sıkıntılar ve
afetin kamu harcama ve gelirlerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında, fiyatlarda
genellikle bir artış eğilimi gözlenmektedir.
Afetlerden kaynaklanan ikincil etkiler, ülkelerin ekonomik büyümeleri ile de doğrudan
ilişkili olup, kısa dönemde ekonomik maddi kayıp; uzun dönemde ise ekonomik fırsat kayıpları
şeklinde sirayet etmektedir. Sürekli büyüyen bir ekonominin yaşanan büyük bir deprem
nedeniyle durması, belirli bir bölgeye gerçekleştirilmesi planlanan yatırımların yaşanan bir sel
afeti nedeniyle ertelenmesi afetin ikincil etkilerine örnek olarak verilebilir. Bunun yanında
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insan kaynaklı afetler açısından bakıldığında da ülkede yaşanan kargaşalar, terör olayları veya
iç savaşlar, dışarıdan yatırımcıların gelmesini, sıcak para akışını ve dolayısıyla ülkede yapılacak
yatırımları engellemekte ve yaşanacak fırsat kayıpları ile ekonomik istikrarsızlığa neden
olmaktadır.
Doğal afetlerin beşeri ve fiziki sermayeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle dış ticarette de
azalma görülmektedir. Doğal afet nedeniyle üretimde ve gelirde meydana gelen azalma, aynı
zamanda özel sektör yatırımını ve harcamalarını azaltmaktadır. Bu azalma toplam talebi
olumsuz etkilemekte ve azalan talep nedeniyle, ihracatçı ve ithalatçı afet öncesi seviyede
faaliyet gerçekleştirememekte ve bu da dış ticaret hacmini azaltmaktadır. Böyle bir durumda
da ülkeler ödemeler dengesi açıklarıyla karşılaşabilmektedir.
Afetlerden belirli bir süre sonra ortaya çıkan salgın hastalıklar afetlerin önemli bir
ikincil etkisidir. Afetlerin türlerine göre ortaya çıkma olasılığı olan enfeksiyon hastalıkları ve
salgın riskleri farklılaşmaktadır. Örneğin fırtına afetinde ölüm ve yaralanmalar, erken dönemde
insanların barınaklarından tahliye edilememesi ve yeterli uyarılara rağmen güvenlik önlemlerin
alınmayışından; uzun dönemde ise temiz su ve besinin sağlanamamasından kaynaklanmaktadır.
Doğal afetlerle birlikte savaşlar, iç savaşlar, isyanlar vb. insan kaynaklı afetler göz önünde
bulundurulduğunda göçler ve göçlerden kaynaklanan hastalıklar da ön plana çıkmaktadır.
Afetlerin neden olduğu önemli ikincil etkilerden biri de çevrede ve doğada meydana
getirdiği değişikliklerdir. Güçlü bir deprem sonrası ağaçların devrilmesi, yaşanan bir sel ya da
tsunami afeti sonrasında bitki örtüsünün tahrip olması, hayvanların zarar görmesi, volkanik
patlamalar sonucu yayılan lavlar nedeniyle çevrenin tahrip olması, kazaların ya da depremlerin
neden olduğu nükleer sızıntılar, petrol tankerlerinden çevreye yayılan atıklar, boru hatlarındaki
patlamaların tarım ürünlerine ve hayvanlara etkisi, afetlerin çevreye zararlarına ilişkin ikincil
etkilerine örnek olarak verilebilir. Doğa ve çevre değişikliklerine neden olan en önemli afetin
depremler olduğu söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Doğal afetlerin neden olduğu hem doğrudan hem de dolaylı maliyetler,
afetten sonra görünen hangi tür maliyetlere neden olmaktadır?
Yan maliyetler
Ana maliyetler
Sınırlı maliyetler
İkincil maliyetler
Hiçbiri
Afetlerin ikincil etkilerine yönelik olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Afetlerin ikincil etkileri çoğu zaman analiz edilmektedir.
Büyük boyuttaki bir afetin ülke ekonomisine olan etkileri ikincil etkilerden belli
olmaktadır.
İkincil etkiler, ekonomide sadece ekonomik büyümeyi değil ayrıca; üretimi,
milli geliri vb. unsurları da etkilemektedir.
Kamu kaynaklarının yardım ve yeniden yapılanmaya aktarılmasından
kaynaklanan ekonomik kayıplar da afetlerin ikincil etkilerindendir.
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil ekonomik etkilerinden biri
değildir?
Kötüleşen mali pozisyonlar
Ticaret dengesinin zayıflaması
Yıkılan kamu binaları nedeniyle oluşan hasarlar
Kurlarda aşağı yönlü baskı
Enflasyonist baskılar
Aşağıdakilerden hangisi afetlerin ikincil ekonomik etkilerinden biri
değildir?
Salgın hastalıklar
İhracat / ithalat kayıpları
Ekonomik anlamda fırsat kaybı
Doğa değişiklikleri
Çok sayıda insanın ölmesi
Afetlerin kısa dönemde GSYİH üzerindeki etkisi aşağıdakilerden
hangisidir?
Artırmaktadır.
Azaltmaktadır.
Etkilememektedir.
Etkisinin olup olmadığı bilinememektedir.
Hiçbiri
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.

a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.

a)
b)
c)
d)
e)

Afetler, temel makroekonomik bir gösterge olan enflasyonu nasıl
etkilemektedir?
Arttırmaktadır.
Azaltmaktadır.
Etkilememektedir
Önce arttırmakta, sonra azaltmaktadır.
Önce azaltmakta, sonra arttırmaktadır.
Ülkemizde özellikle terör olayları veya iç karışıklar sonrası yapılacak
yatırımların gecikmesi, afetlerin hangi tür ikincil etkisine örnektir?
Enflasyon
Salgın hastalıklar
Bütçe açıkları
Ekonomik fırsat kaybı
Hiçbiri
Hangi afet türünde ilk üç günlük etki döneminde bulaşıcı hastalık
salgınları beklenmemekle beraber, dört gün ile dört hafta arasında
değişen süre sonrasında bölgede endemik olan patojen kaynaklı
hastalıklar salgın yaparak ortaya çıkabilir?
Deprem
Fırtına
Savaş
Terör olayları
Sel
Savaşlar, iç savaşlar, isyanlar vb. insan kaynaklı afetler göz önünde
bulundurulduğunda, en çok hangi olgudan kaynaklanan hastalıklar ön
plana çıkmaktadır?
Su kaynaklarının bozulması
Yiyecek sıkıntısı
Göçler
Zemindeki kırılmalar
Hiçbiri
1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Reaktör Kazası ve 2011 yılında
Japonya’da yaşanan deprem sonrasında gerçekleşen Fukuşima Nükleer
Santral Kazası’nın etkileri, afetlerin hangi tür ikincil etkileriyle daha çok
ilgilidir?
Fırsat kaybı
Doğa değişiklikleri
Enflasyon
Bütçe açıkları
Ticaret dengesinin zayıflaması

Cevaplar:
1)d, 2)a, 3)c, 4)e, 5)b, 6)a, 7)d, 8)e, 9)c, 10)b

142

7. AFETLERİN FİNANSAL YAPIYA VE KAMU MALİYESİNE
ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Afetlerin Finansal Piyasalara Etkisi
7.2. Afetlerin Mali Etkisi
7.3. Afetlerin Bütçe Açıklarına Yönelik Etkisi
7.4. Afetlerin Kişi Başına Düşen Gelire, Kalkınmaya ve Beşeri Sermayeye
Etkisi
7.5. Afetlerin Sigorta Sistemine Etkisi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetler, finansal piyasaları nasıl etkiler? Açıklayınız.
2. Afetlerin mali etkileri hakkında bilgi veriniz.
3. Afetlerin bütçe açıklarının oluşmasına yönelik etkilerini açıklayınız.
4.Afetlerin kişi başına düşen gelire, kalkınmaya ve beşeri sermayeye etkileri hakkında bilgi
veriniz.
5. Afetlerin sigorta sistemlerine yönelik etkileri nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Afetlerin Finansal
Piyasalara Etkisi
Afetlerin Mali Etkileri
Afetlerin Bütçe Açıklarına
Etkisi
Afetlerin Kişi Başına
Düşen Gelire, Kalkınmaya
ve Beşeri Sermayeye Etkisi
Afetlerin Sigorta Sistemine
Etkisi

Kazanım
Afetlerin finansal piyasalara
etkileri hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerin mali etkilerini
açıklayabilmek
Afetlerin bütçe açıklarına
etkisi hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerin kişi başına düşen
gelire, kalkınmaya ve beşeri
sermayeye etkileri hakkında
bilge verebilmek
Afetlerin sigorta sistemine
yönelik etkilerini
açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Finansal piyasalar
Mali etkiler
Kamu harcamaları
Bütçe açığı
Sigorta sistemi
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Giriş
Bir önceki bölümde belirtildiği üzere afetlerin doğrudan ve dolaylı etkilerinin yanında,
bunların neden olduğu ikincil etkiler söz konusudur. Afetlerden belirli bir süre sonra ortaya
çıkan ekonomik kayıplar, salgın hastalıklar ve doğa değişiklikleri, afetlerin ikincil etkilerine
örnek olarak verilebilir. Bunun yanında afetlerin en önemli ikincil etkilerinden biri de ülkelerin
finansal yapılarına ve kamu maliyelerine yöneliktir. Keza bir afet sonrasında ülkelerin kamu
harcamaları artmakta, vergi gelirleri azalmakta, finansal piyasaları olumsuz etkilenmektedir.
Bu bölümde afetlerin finansal yapıya ve kamu maliyesine etkileri başlığı altında
sırasıyla afetlerin finansal piyasalara, kamu maliyesine, bütçe açıklarına, kişi başına düşen
gelire, kalkınmaya, beşeri sermayeye ve sigorta sistemine etkileri incelenecektir.

148

7.1. Afetlerin Finansal Piyasalara Etkisi
Doğal afetlerin meydana gelmesi finansal piyasalarda da belirsizliği arttırmakta ve
beklentileri ciddi biçimde etkilemektedir. Ayrıca afetler işletmelerin değerini doğrudan
etkilemekte ve bunların üretken sermayelerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Etkilenen
işletmelerin piyasa değeri bu şirketlerin gelir akışlarını etkilemekte ve bu durumda şirketlerin
hisse senedi fiyatlarının düşmesine yol açmaktadır. Böylece finansal piyasalarda sermaye
kaybının değeri kadar bir azalma meydana gelmektedir.
Ülkemizde Marmara Depremi’nin yaşandığı 17 Ağustos’tan itibaren geçen bir
haftalık sürede Merkez Bankası net rezervlerinde, net dış varlıklarında ve net döviz
pozisyonunda döviz talebine bağlı olarak gerilemeler yaşanmış, bu talebin karşılanabilmesi
içinde yoğun olarak Merkez Bankası fonlaması gerçekleştirilmiştir. Nitekim depremi takibeden
ilk haftada Merkez Bankası rezervleri 1,3 milyar dolar gerilemiş, açık piyasa işlemleri ile de
piyasalara 698,2 trilyon lira (1,6 milyar dolar) verilmiştir. Ancak, ikinci haftadan itibaren,
depremin ardından yaşanan ilk şokun atlatılması ile birlikte dış varlıklarda yeniden bir artış söz
konusu olmuş, Merkez Bankası fonlamasında da depremin ardından yaşanan yoğunluk
gerileme eğilimine girmiştir. 2 Eylül 1999 itibariyle, Merkez Bankası net rezervleri 16
Ağustos'a göre 500 milyon dolar gerilemekle birlikte depremden sonraki ilk haftaya göre 822
milyon dolar artmıştır. Aynı tarih itibariyle, Merkez Bankası’nın açık piyasa işlemleri
aracılığıyla gerçekleştirdiği fonlama miktarı 124 trilyon TL gerilemiştir. Benzer gelişmeler faiz
oranlarında da görülmüş, depremin ardından ikinci el bono piyasasında faiz oranları 20 puan
kadar artmış, Eylül ayı başında deprem öncesi seviyesine gerilemiştir. Bu gelişmede Merkez
Bankası'nın piyasalara referans olacak gecelik ve açık piyasa işlemleri faiz oranlarında
dalgalanma yapmaması etkili olmuştur.
Depremden yoğun olarak zarar gören Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerine açılmış
bulunan kredilerin toplam krediler içindeki payı (1998 yıl sonu itibariyle) %2-3 düzeyindedir.
Bununla beraber, söz konusu 3 ilde faaliyet gösteren firmaların önemli bir bölümünün
merkezinin İstanbul’da olması ve bu firmaların kredi ihtiyaçlarının merkezlerinin olduğu
illerden karşılandığı dikkate alınırsa bu oranın daha yüksek olması beklenmiştir.
O zamanki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’nda, şimdiki adıyla
Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan finansal sektör hisselerinin getirileri üzerinde 1999
yılında meydana gelen Marmara depreminin neden olduğu etkiyi inceleyen bir başka çalışmaya
göre, deprem finansal sektör hisseleri üzerinde kayda değer büyüklükte negatif bir “artık getiri”
oluşturmuştur. Sigorta sektörü hisselerinde de yüksek anlamlılık düzeyinde negatif “artık
getiriler” gözlenmiştir.

7.2. Afetlerin Mali Etkileri
Afetlerin neden olduğu olumsuz etkilerden biri de kamu bütçeleri ve borçları açısından
görülmektedir. Genellikle ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi afetler sonrasında kamu gelirleri
azalmakta; acil yardımlar ve yeniden yapılanma dolayısıyla da kamu harcamaları artmaktadır.
Diğer taraftan afetler ulusal ekonomiye göre görece daha küçük ise, vergi oranlarında yapılacak
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artış ile vergi gelirleri artabilir. Fakat afetler ulusal ekonomiden görece daha büyük ise vergi
gelirlerindeki artış da daha az olacak ve hükümetler dış borçlanma ya da monetizasyon yollarına
başvurabilir. Bununla birlikte kamu bankalarının görev zararları, yerel yönetimlerin
harcamaları ve sosyal fonlardan aktarılan kaynaklar da afetlerin mali etkileridir.
En başta afetlerin hükümetlerin mali kaynaklarını negatif olarak etkilediği söylenebilir.
Bu daraltıcı mali etkiler kısa dönemde ve uzun dönemde kalkınmanın da zarar görmesine neden
olmaktadır. Kamu tarafından finanse edilen afet maliyetleri ile afet azaltma ve önleme
önlemleri; sınırlı bütçe kaynakları üzerinde önemli bir yük ortaya koymaktadır. Ekonomik
faaliyet düzeyinin azalması, ihracat ve ithalat, dolaylı ve doğrudan vergi gelirlerinin azalması
nedeniyle hükümet gelirleri doğal afetlerden negatif etkilenmektedir. Sonuç olarak hükümetler
artan bütçe baskısıyla karşılaşmakta, bu durum da para arzının artmasını, döviz rezervlerinin
azalmasını, iç ve dış borçlanma miktarının artmasını tetiklemektedir.
Afetlerin mali sonuçları kamu harcamaları ve gelirlerinde meydana gelen etkileri
kapsamaktadır. Kısacası afetler hükümetlerin mali kaynaklarını negatif etkilemektedir. Bu
daraltıcı mali etkiler kısa dönemde ve uzun dönemde kalkınmanın zarar görmesine neden
olmaktadır. Kamu tarafından finanse edilen afet maliyetleri ile afet azaltma ve önleme
önlemleri; sınırlı bütçe kaynakları üzerinde önemli bir yük ortaya koymaktadır. Ekonomik
faaliyet düzeyinin azalması, ihracat ve ithalat, dolaylı ve doğrudan vergi gelirlerinin azalması
nedeniyle hükümet gelirleri doğal afetlerden negatif etkilenmektedir. Sonuç olarak, hükümetler
artan bütçe baskısıyla karşılaşmakta; bu durum da para arzının artmasını, döviz rezervlerinin
azalmasını ve iç ve dış borçlanma miktarının artmasını tetiklemektedir. 1990–2005 döneminde
22 gelişmiş ve 20 gelişmekte olan ülkede meydana gelen afetlerin olası mali etkileri inceleyen
bir çalışmada; beklenin aksine gelişmekte olan ülkelerde büyük afetlerden sonra konjonktürel
dalgalanma sürecinde kamu gelirlerinin arttığı (GSYİH’nın %4,23’ü), kamu harcamalarının
azaldığı (GSYİH’nın %-0,68’i) saptanmıştır. Gelişmiş ülkelerde ise kamu harcamalarının
arttığı (GSYİH’nın %0,04’ü) ve daha sonra yavaş yavaş azaldığı, kamu gelirlerinin ise hemen
azaldığı (GSYH’nın %-1,27’i) tespit edilmiştir. Kamu harcamaları açısından, afetlerden sonra
yeniden yapılanma sürecinde kamu maliyetleri kamu sermayesinin ne kadar hasar gördüğüne
bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, hem kısa hem uzun dönemde ulaşım, lojistik ve arz
maliyetleri artarak diğer makroekonomik değişkenleri etkileyebilmekte, bu durum da kamu
harcamalarında olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Diğer yandan, sermaye fazla hasar
görmemişse yeniden yapılanma sürecinde maliyetler daha düşük olabilmektedir. Bu gibi
durumlarda, mali harcama yükü daha düşük gerçekleşebilmektedir.
Öte yandan afetler, ülkelerin kamu maliyesini ve borcun sürdürülebilirliğini ciddi
biçimde baskı altına almaktadır. Afetler nedeniyle hasar gören kamu alt yapılarının yeniden
inşası kamu harcamalarını arttırmakta ve aynı zamanda ekonomik faaliyetlerde daralma
nedeniyle standart vergi tahsilatı azalmaktadır. Dahası, hükümetler büyük doğal afetlerle
karşılaştıklarında kaynaklarını öncelikle acil kurtarma ve yardıma, sosyal güvenlik
çalışmalarına aktarmaktadır. Uluslararası yardımlar afetlerin bazı etkilerini azaltmada yardımcı
olsa da, büyük afetlerin neden olduğu maliyetler yanında bu yardımlar önemsiz kalmakta ve
hemen kullanılamamaktadır.
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Afetlerin kamu finansmanı ve borcun sürdürülebilmesi konusunda meydana getirdiği
sonuçlar hükümetlerin afete karşı tepkisine bağlı olarak değişmektedir. Hükümetlerin afete
karşı bu tepkisi; artan kamu harcamalarını yeniden yapılanma ve yardımlar için harcayıp
harcamadığına, artan mali gelirlerini kaynak toplamaya kullanıp kullanmadığına, uluslararası
ve ulusal kaynaklardan borçlanmaya gidip gitmediğine ya da doğal afet sigortasından yararlanıp
yararlanmadığına göre değişmektedir. 1975–2008 döneminde orta ve yüksek gelirli ülkelerde
iklimsel ve jeolojik afetlerin etkilerini inceleyen çalışmaya göre, iklimsel afetlerde ülkeler
kamu harcamalarını ortalama %10 ve jeolojik afetlerde ortalama %50 oranında arttırmaktadır.
Kamu gelirleri açısından bakıldığında ise, iklimsel ve jeolojik afetler arasında önemli
farklılıklar bulunmamaktadır. İklimsel afetler sonrası kamu gelirlerinde yaklaşık %30 oranında
azalma yaşanırken, jeolojik afetler sonrasında da kamu gelirlerinde benzer bir oranda artış
görülmektedir. Sonuç olarak, bu ülkelerde toplam bütçe açığı jeolojik ya da iklimsel afet sonrası
%20 oranında artmaktadır. Çıktıda meydana gelen azalma göz önüne alındığında toplam bütçe
açığı artışı daha yüksek gerçekleşmektedir.
Bir ülkenin vergi kapasitesi, hükümetin vergilendirebileceği potansiyel kaynakların
toplamıdır. Modern vergileme anlayışında vergilerin gelir, servet ve tüketim üzerinden alındığı
düşünüldüğünde, gelir, servet ve tüketimdeki artışın vergi kapasitesini artıracağı söylenebilir.
Tersi durumda ise vergi kapasitesinin azalması kaçınılmazdır. Yaşanan afetler, bir yandan
üretim faktörü ve birikmiş servetin kaybına yol açarken diğer taraftan harcanabilir geliri
azalttığı için tüketimin azalmasına yol açarak vergi kapasiteni azaltmaktadır. Afetin yaşandığı
bölgelerde yaşanan en önemli mali sorun, vergi kaynaklarının kaybıdır. Bu kayıp en başta can
kaybının neden olduğu işgücü kaybı ve buradan ortaya çıkan gelir vergisi kaybıdır. İkinci olarak
afetin yaşandığı yerlerdeki işyerlerinin yıkılması, ticari ve mesleki faaliyetlerden elde edilen
kazancı azalttığı için gelir ve kurumlar vergisi kaybı söz konusu olmaktadır. En önemlisi ise
özellikle büyük depremlerim yaşandığı bölgelerdeki ticari hayatta canlılığın azalması sonucu
ortaya çıkan KDV ve ÖTV gibi tüketim vergileri kaybıdır. Öte yandan özellikle birinci derece
deprem bölgesi olan yerlerde mevcut olan deprem riski buralarda yapılan yatırımları
azaltmaktadır. Yatırımların azalması ise vergi kapasitesinin azalmasına yol açmaktadır. Bu
bölgelerden diğer bölgelere doğru yaşanan göç ise iş gücü kaymasından dolayı doğal afet
bölgelerindeki mükellef sayılarını azaltmaktadır.
Türkiye’de 1999 yılında meydana gelen Marmara depreminde kamu yatırımlarında
meydana gelen kayıplar ile sermaye stoku kayıpları ek kamu harcamalarına neden olmuş ve bu
ek kamu harcamaları dolaylı vergilerle finanse edilmiştir. Bununla birlikte dolaylı vergilemenin
ekonomi üzerinde depremin etkisini büyüttüğü tespit edilmiştir. Dolaylı vergilemenin bu
bozucu etkisi yurt içi göreli fiyatlarda sapmaya neden olmuştur. Marmara Depremi’nin mali
etkilerini ele alan bir başka çalışmaya göre; depremin üretim bölgesini vurması ve etkilenen
bölgede üretime ara verilmesi, deprem yaralarının sarılmasında bütçe içi kaynaklara
başvurulması, bölgeden sağlanacak olan vergi gelirlerinin elde edilememesi, özel sektörün
kamu bankalarından almış olduğu kredileri deprem nedeniyle zamanında ödeyememesi ve bunu
devletin finanse etmek zorunda kalması gibi nedenlerle depremin mali etkilerinin maliyeti
toplam 5.570 milyar dolar olmuştur.
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Afetin kamu finansmanına yönelik etkilerine ilişkin bazı tahminler ve öngörüler
yapılarak aşağıdaki tutarlar belirlenmiştir;


Gelirler Üzerindeki Etkiler: Deprem nedeniyle yapılan vergi ertelemelerinin ve
depremden dolayı meydana gelebilecek vergi kayıplarının toplamı 270,2 trilyon lira
olarak tahmin edilmiştir. (Tahsil edilemeyeceği düşünülen gelirler vergi kalemleri
itibariyle şöyledir; gelir vergisi: 67.000 milyar lira, kurumlar vergisi: 38.500 milyar
lira, motorlu taşıtlar vergisi: 758 milyar lira, dâhilde alınan KDV: 150.000 milyar
lira, banka sigorta muamele vergisi: 2.189 milyar lira, damga vergisi: 7.268 milyar
lira, harçlar: 4.500 milyar lira)



Harcamalar Üzerindeki Etkiler: Deprem nedeniyle bütçe harcamalarında;
prefabrik konut inşaatından 53 trilyon lira; tam hasarlı binaların alt yapı dahil
yapımı için 1.050 trilyon lira; orta hasarlı binaların yapım ve onarımı için 460
trilyon lira; okul, yurt, üniversite binaları ile spor tesisleri yapım ve onarımı için 33
trilyon lira; Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün akaryakıt ve parça alımı için 11
trilyon lira; karayollarının bakım ve onarımı için 80 trilyon lira; sağlık tesisleri
yapım, onarım ve diğer giderleri için 23 trilyon lira;çalışanların ödenek, yolluk,
fazla çalışma ücretleri ve tedavi yardımlarındaki artış için 41 trilyon lira ve diğer
kamu kurumlarının yıkılan ve hasar gören binalarının yapım ve onarımı için 10
trilyon lira olmak üzere toplam 1.761 trilyon liralık bir artış beklenmektedir.



Kamu Bankaları Görev Zararları: Marmara bölgesinde meydana gelen
depremden etkilenen kişi ve kurumların Türkiye Cumhuriyeri Ziraat Bankası, Halk
ve Emlak Bankasına olan borçlarının ertelenmesi, ayrıca Ziraat Bankası’nca bu
kişilere yeni kredi açılması sonucu 2000 yılında doğacak görev zararları 305 trilyon
lira olarak tahmin edilmiştir. T.C. Ziraat Bankasınca kredi ertelemesi nedeniyle
2000 yılında tahakkuk edecek görev zararı alacağının 108 trilyon liraya ulaşacağı
tahmin edilmektedir. 99/13233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre; depremden
zarar gören kişilere yeni açılacak kredi miktarının 80 trilyon lira seviyesinde olacağı
ve bu işlemden doğacak 80 trilyon liralık gelir kaybı ile birlikte, toplam görev zararı
alacağının 188 trilyon lira seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Sosyal Güvenlik Sistemi: Marmara bölgesindeki depremin sosyal güvenlik
primlerinin ertelenmesi ve prim kayıplarından dolayı sosyal güvenlik kuruluşlarına
getireceği maliyet 1999 yılı için 68 trilyon lira olarak tahmin edilmiştir. 2000 yılı
kayıpları da dikkate alınırsa bu tutar 73 trilyon liraya yükselmiştir.



Mahalli İdareler: Deprem bölgesinde hasar gören su ve kanalizasyon
şebekelerinin yapım ve onarımında kullanılmak üzere İller Bankası’nın
kanalizasyon için 61 trilyon lira ve içme suyu için 32 trilyon lira olmak üzere toplam
93 trilyon liraya ihtiyacı vardır. Ayrıca, vergi gelirlerindeki kayıptan dolayı mahalli
idareler genel bütçeden gönderilecek paylarda yaklaşık 40 trilyon liralık bir azalma
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beklenmiştir. Böylece mahalli idareler için toplam maliyet 133 trilyon lira olarak
tahmin edilmiştir.


Fonlar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan ölenler için 10,5
trilyon lira, birinci derece sakatlar için 1,1 trilyon lira, ikinci derece sakatlar için 2,1
trilyon lira, konutu yıkılanlar için 34,9 trilyon lira, konutu orta hasarlı olanlar için
8,1 trilyon lira ve konutu az hasarlı olanlar için 4,1 trilyon lira olmak üzere toplam
60,8 trilyon liralık yardım yapılacağı tahmin edilmiştir.



Kamu İktisadi Teşebbüsleri: Depremde o dönem kamu iktisadi teşebbüsü
statüsünde olan ve günümüzde bazıları özelleştirilen kurumlardan TEAŞ, TEDAŞ,
TCDD ve bağlı ortaklığı TUVASAŞ, TÜPRAŞ, PETKİM, TZDK, İGSAŞ ve
TELEKOM'un zarar gördüğü tespit edilmiştir. Kuruluşlar itibariyle maddi hasar ve
üretim kaybından kaynaklanan zararlara ilişkin bilgiler incelendiğinde; depremin
TEAŞ'a verdiği zararın 1,2 trilyon lira; TEDAŞ’a verdiği zararın 31,5 trilyon lira;
TCDD’ye verdiği zararın 26,5 trilyon lira; TCDD’nin bağlı ortaklığı TUVASAŞ’a
verdiği zararın 36 trilyon lira; PETKİM için 3 trilyon lira; TZDK için 250 milyar
lira; İGSAŞ için 9,4 trilyon lira ve Telekom için 18,7 trilyon lira olduğu tahmin
edilmiştir. Depremin en fazla zarar verdiği kuruluş ise TÜPRAŞ olmuştur.
Kuruluşun depremden dolayı uğradığı maddi hasar 50,8 trilyon liradır. Ayrıca
TÜPRAŞ'ın 15 trilyon liralık işletme zararı söz konusudur. Deprem nedeniyle
TÜPRAŞ'ta üretim kaybının 246,8 trilyon lira olacağı tahmin edilmiştir.
TÜPRAŞ'ın maddi hasar, işletme zararı ve üretim kaybından oluşan zararlarının,
235,7 trilyon lirası maliyet düşüşü, 48,3 trilyon lirası sigorta ve 28,7 trilyon lirası
ise kuruluşun öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Sonuç olarak Marmara Depremi’nin kamu finansmanı üzerindeki etkisi; bütçe için
2.031,2 trilyon lira; kamu bankaları için 305 trilyon lira; kamu iktisadi teşebbüsleri için 192,6
trilyon lira; sosyal güvenlik kuruluşları için 73 trilyon lira; mahalli idareler için 133 trilyon lira
ve fonlar için 60,8 trilyon lira olmak üzere toplam 2.796 trilyon liradır. Günün döviz kuru olarak
ortalama 450.000 TL/$ varsayımı altında bu tutar yaklaşık 6,2 milyar dolara tekabül etmiştir.
Tespit edilen bu harcamanın önemli bir bölümünün 2000 yılında gerçekleşmesi beklenmiş,
bunun yanında 1999 yılı için de özellikle acil işler için harcamanın gerektiği belirtilmiştir.
Ancak hasarların telafisi için kullanılabilecek mevcut bütçe kaynakları yetersiz kalmıştır. Bu
nedenle mevcut harcamalarda tasarruf imkanlarının oluşturulması ve ilave finansman
kaynaklarının hayata geçirilmesi gerekli görülmüştür. Mevcut bütçe imkanlarına göre kamu
yatırımları açısından kullanılabilecek kaynaklar; (1) yedek ödenek, (2) yatırımları hızlandırma
ödeneği ve (3) ek bütçe kanun tasarısı olmuştur. Yedek ödeneğin mevcut 450 trilyon lirasından
360 trilyon lirası TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önergeyle çeşitli kamu
kurumlarına ve işlere tahsis edilmiştir. Geri kalan 90 trilyon lirası Maliye Bakanlığı yetkisinde
ihtiyaç oldukça kullanılmıştır. Dolayısıyla deprem ihtiyacı için harcanabilir miktarın Maliye
Bakanlığı’nca belirlenmesinin uygun olacağı kabul edilmiştir. Mevcut 25 trilyon lira olan
yatırımları hızlandırma ödeneğinin ise 4,3 trilyon lirası harcamalar için tahsis edilmiştir,
ödenekten geriye 20,7 trilyon lira kalmıştır. Ayrıca Maliye Bakanlığı deprem nedeniyle ortaya
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çıkabilecek harcamaların gerçekleştirilebilmesi için 500 trilyon lira tutarında ek bütçe kanun
tasarısını TBMM'ne sunmuş ve tasarı TBMM’de kabul ederek yasalaşmıştır.
Yukarıda da bahsedildiği üzere yaşanan deprem afetinden dolayı meydana gelen ve
gelecek olan zararların telafisi için kamunun yaklaşık 2.795 trilyon liraya ihtiyacı olacağı
tahmin edilmiştir. Bu tutarın bir kısmı bahsedilen şekilde finanse edilmeye çalışılırken; zararın
iç ve dış yardım ve kredilerden de karşılanması gerekmiştir. Afetlerden önce ve sonra izlenmesi
gereken söz konusu finansman yöntemleri kitabın dokuzuncu bölümünde ayrıntılı şekilde
incelenecektir.

7.3. Afetlerin Bütçe Açıklarına Etkisi
Bir önceki başlık altında da incelendiği üzere, afetler bütçe üzerinde önemli derecede
baskı oluşturmaktadır. Kamu tarafından finanse edilen afet maliyetleri ile afet azaltma ve
önleme önlemleri; sınırlı bütçe kaynakları üzerinde önemli bir yük ortaya koymaktadır.
Ekonomik faaliyet düzeyinin azalması, ihracat ve ithalat, dolaylı ve doğrudan vergi gelirlerinin
azalması nedeniyle hükümet gelirleri doğal afetlerden negatif etkilenmektedir. Sonuç olarak,
hükümetler artan bütçe baskısıyla karşılaşmakta, bu durum da para arzının artmasını, döviz
rezervlerinin azalmasını, iç ve dış borçlanma miktarının artmasını tetiklemektedir.
1975–2008 döneminde orta ve yüksek gelirli ülkelerde iklimsel ve jeolojik afetlerin
etkilerini inceleyen çalışmaya göre, iklimsel afetlerde ülkeler kamu harcamalarını ortalama
%10 ve jeolojik afetlerde ortalama %50 oranında arttırmaktadır. Kamu gelirleri açısından
bakıldığında ise, iklimsel ve jeolojik afetler arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır.
İklimsel afetler sonrası kamu gelirlerinde yaklaşık %30 oranında azalma yaşanırken, jeolojik
afetler sonrasında da kamu gelirlerinde benzer bir oranda artış görülmektedir. Sonuç olarak, bu
ülkelerde toplam bütçe açığı jeolojik ya da iklimsel afet sonrası %20 oranında artmaktadır.
Çıktıda meydana gelen azalma göz önüne alındığında, toplam bütçe açığı artışı daha yüksek
gerçekleşmektedir
Ülkemizde 1999 yılında yaşanan Marmara Depremi dikkate alındığında; 1999 yılında
bütçe açığı GSMH'nın %1,0'i kadar artmıştır. Ancak, vergi gelirlerindeki kaybı telafi etmek
üzere hazırlanan vergi yasası ile bedelli askerliğe ilişkin düzenlemenin gerçekleştirilmesi ile
1999 yılı için bütçe açığı üzerindeki bu olumsuz etkiler telafi edilmiştir. Konut yapımı ve
onarımı, altyapı ve diğer yeniden yapılanma harcamalarının bütçe harcamaları üzerinde
meydana getireceği baskı ağırlıklı olarak 2000 yılında ortaya çıkmıştır. Depremin bütçe
gelirleri üzerindeki olumsuz etkisi sınırlı olmakla birlikte 2000 yılında da devam etmiştir.
Afetlerin bütçe açıklarıyla birlikte kamu maliyesi ve finans alanındaki ikincil etkileri,
kitabın bir sonraki bölümünde daha ayrıntılı şekilde işlenecektir.
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7.4. Afetlerin Kişi Başına Düşen Gelire, Kalkınmaya ve Beşeri
Sermayeye Etkisi
Literatürde afetlerin gelire etkisi konusunda yapılan çalışmalarda, afetlerin kişi başına
düşen geliri negatif etkilediği bulunmuştur. Ayrıca afet farklı gelir gruplarında yer alan hane
halkı bireylerini farklı düzeyde etkilemektedir. Kişi başına düşen gelir ile afet riskinin ölçümü
arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu yaklaşımı destekleyen görüşe göre daha
yüksek gelire sahip olan ülkelerde afetlerin etkileri azalmaktadır.Afetler; düşük gelirli hane
halkı ve toplulukları, yüksek gelirlilere göre daha fazla olumsuz etkilemektedir. Bu varsayımı
New Orleans’ta Katrina kasırgasının hane halkları arasındaki etkisi üzerine yapılan çalışma da
desteklemektedir. New Orleans’ta toplam nüfus içerisinde düşük gelirli hane halkının %73’ü
kasırgadan zarar görmüştür.
Afetler ülkelerin kalkınma programlarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkeler afet
nedeniyle kalkınma programlarını değiştirmekte ya da ertelemektedir. Bu durumda, uzun
dönemde ekonomik büyümenin ve refah seviyesinin yükseltilmesi, ekosistemler ile uyumlu
olarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesinin arttırılması olarak tanımlanan sürdürülebilir
kalkınmayı tehlikeye sokmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğal afetler kalkınma politikalarına zarar
vermektedir.
Afetlerin beşeri sermayeye de etkisi söz konusudur. Keza insan faaliyetleri hem
ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem arz etmektedir. Mevcut literatürde, afetlerin
toplum üzerinde etkisini belirleyen sosyoekonomik faktörler tanımlanmıştır. Bu
sosyoekonomik faktörler arasında ekonomik kalkınma, eğitim, kişi başına gelirin yüksekliği,
artan dışa açıklık, güçlü finansal sistem ve kurumların rolü yer almaktadır. 1984–2004 yılları
arasında 2.792 afet olayının etkilerini inceleyen çalışma sonuçlarına göre, büyük çaplı doğal
afetler meydana geldiğinde daha iyi kurumsal deneyime sahip olan ülkeler daha az insan kaybı
ve daha az ekonomik kayıp vermektedir. Bir başka çalışmaya göre ise, gelişmiş ülkelerde beşeri
sermaye afetlerden daha az etkilenmektedir. Bunun sebebi gelişmiş ülkelerin ekonomik
kalkınmayı sağlamış olması, demokrasinin gelişmiş olması ve afet yönetimini etkin yapabilen
kurumların bulunmasıdır.

7.5. Afetlerin Sigorta Sistemine Etkisi
Afetlerden kaynaklanan kayıpların telafisinde, mali açıdan devletin tek başına yeterli
olamaması, sigortacılık sektöründen yararlanmayı zorunlu kılmıştır. Nitekim Dünya Bankası,
doğal afetlerden kaynaklanan finansal risklerin azaltılması noktasında piyasa temelli bir sistemi
benimsemiş olup bunu kamu-özel sektör ortaklığı benzeri bir yapı olarak desteklemektedir.
Türkiye’nin 2000 yılında kurduğu Zorunlu Deprem Sigortası Fonu Dünya Bankası desteğiyle
temellenmiş ve geliştirilmiş bir fonlama sistemidir. Bu model, piyasa mekanizması temelli bir
yapıdır. Kişi ve kurumlar sahip oldukları konut, taşıt, işyeri gibi mülklerini deprem ve diğer
doğal afetlere karşı belli bir bedel karşılığında sigortalatmaktadırlar. Afetten dolayı kayıplar
oluştuğu zaman da bu kayıplar sigorta şirketlerince tazmin edilmektedir.
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Yaşanan büyük boyutlu afetlerde felaketin mali yükü önemli ölçüde sigorta şirketleri
üzerine binmektedir. Bu durumda doğal afetlerin finansal risklerinin azaltılmasında sigorta
yapanlar ile sigorta yaptıranlara yönelik uygulanan vergi politikaları önem arz etmektedir.
Sektöre yönelik vergi politikaları, sigortacılık sektörünün doğal afetlerden dolayı göreceği
zararı hafifletici bir yapıda dizayn edilmelidir. Örneğin sigorta şirketlerinin topladıkları fonlara
karşılık, yüklendikleri riskle uyumlu bir vergi erteleme müessesesinin hayata geçirilmesi
yerinde olabilir. Öte yandan sigorta şirketlerinin ödemiş oldukları kurumlar vergisinin
yüksekliği, dolaylı olarak deprem sigortası primlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Sigorta
primlerindeki yükselme, doğal afetlere karşı sigorta yaptırma eğilimini azaltacaktır.
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Uygulamalar
Afetlerin Maliyeti ve Afet Bonoları
Doğal afet hasarlarının yönetilmesi için fiziki önlemler kadar, riski dağıtmaya yönelik mali
piyasa yenilikleri de yaygınlaşıyor.
Tarihin her döneminde yıkıcı doğal afetler yaşanmıştır. Ancak, ekonomik gelişme, metropol
alanlardaki nüfus yoğunlaşması ve yükselen varlık değerleri, afetlerin mali sonuçlarını artık
daha yıkıcı hale getiriyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı “Afet Risk Azaltımı Ofisi (UNISDR)”
tarafından geçen günlerde yayımlanan “Afet Risk Azaltımı Küresel Değerlendirme Raporu
2013”, afetlerin küresel ekonomiye olan hasarlarının boyutlarını net bir şekilde ortaya
koyuyor. Rapora göre 2000’li yıllarda yaşanan afetlerin toplam ekonomik hasarı – sadece
sigortalanmış varlıklar üzerinden - 1 trilyon doları geçiyor. Bundan sonra sadece deprem ve
kasırgalardan beklenen yıllık hasar miktarının 180 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.
Raporda, afet risklerinin yönetilmesi ve hasarlarının önlenmesi için atılacak ’reel’ adımlarda
özel sektörle işbirliğinin gerekliliği vurgulanıyor.
Afet Bonoları
Afet riski yönetiminin “reel” tarafı (örneğin bina güçlendirme) bulunduğu gibi, olası
hasarların mali yükünün paylaşılması ile ilgili “mali” boyutu da önem kazanıyor. Geçen
günlerde ABD’nin Oklahoma City şehrini vuran ve hızı 320 km/saat’i bulan hortumun,
sigorta şirketlerine maliyeti ilk belirlemelere göre 3.5 milyar dolar olmuş. “Afet bonoları”
(catastrophe bonds, “cat” bonds), sigorta-reasürans piyasasına alternatif - bir yandan da
tamamlayıcı - olarak son zamanlarda en çok gündeme gelen afet riski yönetim araçlarından
biri olarak ortaya çıkıyor. Afet bonoları, yatırımcısına düzenli bir gelir sağlarken, yatırımcı,
zarar doğuran bir afet gerçekleşmesi durumunda bononun ihraçcısına yüklü bir ödeme
yapmayı kabul etmiş oluyor. Bu enstrüman bir anlamda, reasüransın ‘menkul
kıymetleştirilmiş’ hali olarak görülebilir. Bonoda hasar ödemesinin gerçekleşmesi için, belli
bir tutarın üzerinde hasar oluşması veya afetin belli bir parametre değerinin (örneğin deprem
şiddeti) üzerinde oluşması şartı konuluyor. 1990’ların ortasında ortaya çıkan afet bonolarının
yıllık ihraç hacmi 2000’lerin ortalarına kadar yılda 1-2 milyar dolar arasında kalırken, 2012
yılında ihraç hacmi 6 milyar doları geçti. Yatırımcılar açısından bakıldığında, afet
bonolarının getirileri şirket ve devlet tahvillerinin getirilerinin üzerine çıkıyor.
Afet bonolarında ‘hasara bağlı’ ödemeler çok ender gerçekleşiyor. 1997 yılından beri ihraç
edilen 210 farklı afet bonosunun sadece dört tanesi, afet tetiklemesi sonucu geri ödemede
bulunmuş. Yeterince çeşitlendirilmiş bir portföyü olan bir yatırımcı için, tetiklenen az
sayıdaki afet bonolarının zararı portföyün genelinde erirken, tek bir bölgenin riskini taşıyan
ihraççı kurum açısından bu riskin ‘satılması’ kurumun varlığını sürdürmesi açısından hayati
öneme sahip olabiliyor.
Türkiye’de afet bonoları ilk olarak 2003 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
koordinasyonunda hazırlanan ‘İstanbul İçin Deprem Master Planı’nda, benim de içinde
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bulunduğum “Mali Kaynak Çalışma Grubu” tarafından bir öneri olarak gündeme getirilmişti.
Geçen ay, Deprem Afet Sigorta Kurumu’nun 100 milyon dolarlık ihracıyla afet bonoları
Türkiye’de hayata geçmiş oldu. Sözün özü, kaçınılmaz olan doğal afetlerin, ekonomik
büyüklüklerle paralel olarak artan hasarlarının ekonomi üzerindeki yükünü hafifletmek için
fiziki önlemler ve alternatif risk dağıtma araçlarının kullanımı Türkiye’de de başladı.

Kaynak:Metin Ercan, “Afetlerin Maliyeti ve Afet Bonoları”, Radikal Gazetesi, 1 Haziran
2013, http://www.radikal.com.tr/yazarlar/metin-ercan/afetlerin-maliyeti-ve-afet-bonolari1135834//

158

Uygulama Soruları


Afet bonosu nedir? Tanımlayınız.



Afet bonolarının faydalarını belirtiniz.



Türkiye’de afet bonolarının geçmişiyle ilgili bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğal afetlerin meydana gelmesi finansal piyasalarda da belirsizliği arttırmakta ve
beklentileri ciddi biçimde etkilemektedir. Ayrıca afetler işletmelerin değerini doğrudan
etkilemekte ve bunların üretken sermayelerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Etkilenen
işletmelerin piyasa değeri bu şirketlerin gelir akışlarını etkilemekte ve bu durumda şirketlerin
hisse senedi fiyatlarının düşmesine yol açmaktadır. Böylece finansal piyasalarda sermaye
kaybının değeri kadar bir azalma meydana gelmektedir. 1999 yılında yaşanan Marmara
Depremi sonrasında o zamanki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), şimdiki
adıyla Borsa İstanbul’da işlem görmekte olan finansal sektör hisseleri üzerinde kayda değer
büyüklükte negatif bir “artık getiri” oluşmuştur. Sigorta sektörü hisselerinde de yüksek
anlamlılık düzeyinde negatif “artık getiriler” gözlenmiştir.
Afetlerin neden olduğu olumsuz etkilerden biri de kamu bütçeleri ve borçları açısından
görülmektedir. Genellikle ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi afetler sonrasında kamu gelirleri
azalmakta; acil yardımlar ve yeniden yapılanma dolayısıyla da kamu harcamaları artmaktadır.
Diğer taraftan afetler ulusal ekonomiye göre görece daha küçük ise, vergi oranlarında yapılacak
artış ile vergi gelirleri artabilir. Fakat afetler ulusal ekonomiden görece daha büyük ise vergi
gelirlerindeki artış da daha az olacak ve hükümetler dış borçlanma ya da monetizasyon yollarına
başvurabilir. Bununla birlikte kamu bankalarının görev zararları, yerel yönetimlerin
harcamaları ve sosyal fonlardan aktarılan kaynaklar da afetlerin mali etkileridir. Afetler,
ülkelerin kamu maliyesini ve borcun sürdürülebilirliğini ciddi biçimde baskı altına almaktadır.
Afetler nedeniyle hasar gören kamu alt yapılarının yeniden inşası kamu harcamalarını
arttırmakta ve aynı zamanda ekonomik faaliyetlerde daralma nedeniyle standart vergi tahsilatı
azalmaktadır. Dahası, hükümetler büyük doğal afetlerle karşılaştıklarında kaynaklarını
öncelikle acil kurtarma ve yardıma, sosyal güvenlik çalışmalarına aktarmaktadır. Uluslararası
yardımlar afetlerin bazı etkilerini azaltmada yardımcı olsa da, büyük afetlerin neden olduğu
maliyetler yanında bu yardımlar önemsiz kalmakta ve hemen kullanılamamaktadır. Marmara
Depremi’nin kamu finansmanı üzerindeki etkisi; bütçe için 2.031,2 trilyon lira; kamu bankaları
için 305 trilyon lira; kamu iktisadi teşebbüsleri için 192,6 trilyon lira; sosyal güvenlik
kuruluşları için 73 trilyon lira; mahalli idareler için 133 trilyon lira ve fonlar için 60,8 trilyon
lira olmak üzere toplam 2.796 trilyon liradır. Günün döviz kuru olarak ortalama 450.000 TL/$
varsayımı altında bu tutar yaklaşık 6,2 milyar dolara tekabül etmiştir. Hasarların telafisi için
kullanılabilecek mevcut bütçe kaynakları yetersiz kalmıştır. Bu nedenle mevcut harcamalarda
tasarruf imkanlarının oluşturulması ve ilave finansman kaynaklarının hayata geçirilmesi gerekli
görülmüştür. Mevcut bütçe imkanlarına göre kamu yatırımları açısından kullanılabilecek
kaynaklar; yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği ve ek bütçe kanun tasarısı olmuştur.
Afetler bütçe üzerinde önemli derecede baskı oluşturmaktadır. Kamu tarafından finanse
edilen afet maliyetleri ile afet azaltma ve önleme önlemleri; sınırlı bütçe kaynakları üzerinde
önemli bir yük ortaya koymaktadır. Ekonomik faaliyet düzeyinin azalması, ihracat ve ithalat,
dolaylı ve doğrudan vergi gelirlerinin azalması nedeniyle hükümet gelirleri doğal afetlerden
negatif etkilenmektedir. Sonuç olarak, hükümetler artan bütçe baskısıyla karşılaşmakta, bu
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durum da para arzının artmasını, döviz rezervlerinin azalmasını, iç ve dış borçlanma miktarının
artmasını tetiklemektedir.
Literatürde afetlerin gelire etkisi konusunda yapılan çalışmalarda, afetlerin kişi başına
düşen geliri negatif etkilediği bulunmuştur. Ayrıca afet farklı gelir gruplarında yer alan hane
halkı bireylerini farklı düzeyde etkilemektedir. Kişi başına düşen gelir ile afet riskinin ölçümü
arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu yaklaşımı destekleyen görüşe göre daha
yüksek gelire sahip olan ülkelerde afetlerin etkileri azalmaktadır.
Afetler ülkelerin kalkınma programlarını da önemli ölçüde etkilemektedir. Ülkeler afet
nedeniyle kalkınma programlarını değiştirmekte ya da ertelemektedir. Bu durumda, uzun
dönemde ekonomik büyümenin ve refah seviyesinin yükseltilmesi, ekosistemler ile uyumlu
olarak bireylerin ve toplumların yaşam kalitesinin arttırılması olarak tanımlanan sürdürülebilir
kalkınmayı tehlikeye sokmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğal afetler kalkınma politikalarına zarar
vermektedir.
Afetlerin beşeri sermayeye de etkisi söz konusudur. Keza insan faaliyetleri hem
ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem arz etmektedir. Mevcut literatürde, afetlerin
toplum üzerinde etkisini belirleyen sosyoekonomik faktörler tanımlanmıştır. Bu
sosyoekonomik faktörler arasında ekonomik kalkınma, eğitim, kişi başına gelirin yüksekliği,
artan dışa açıklık, güçlü finansal sistem ve kurumların rolü yer almaktadır.
Afetlerden kaynaklanan kayıpların telafisinde, mali açıdan devletin tek başına yeterli
olamaması, sigortacılık sektöründen yararlanmayı zorunlu kılmıştır. Nitekim Dünya Bankası,
doğal afetlerden kaynaklanan finansal risklerin azaltılması noktasında piyasa temelli bir sistemi
benimsemiş olup bunu kamu-özel sektör ortaklığı benzeri bir yapı olarak desteklemektedir.
Afetten dolayı kayıplar oluştuğu zaman da bu kayıplar sigorta şirketlerince tazmin
edilmektedir. Yaşanan büyük boyutlu afetlerde felaketin mali yükü önemli ölçüde sigorta
şirketleri üzerine binmektedir. Bu durumda doğal afetlerin finansal risklerinin azaltılmasında
sigorta yapanlar ile sigorta yaptıranlara yönelik uygulanan vergi politikaları önem arz
etmektedir.
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Bölüm Soruları
1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

a)
b)
c)
d)
e)
3.

a)
b)
c)
d)
e)

Ülkemizde yaşanan 1999 depreminin sigorta sektörü hisselerinde yüksek
anlamlılık düzeyinde negatif artık getirilere neden olması, afetin hangi
alandaki ikincil etkisidir?
GSYİH’da
Mali alanda
Finansal piyasalarda
Kişi başına düşen gelirde
Beşeri sermayede
Bir afet sonrasında kamu gelirlerinin azalması, acil yardımlar ve yeniden
yapılanma dolayısıyla da kamu harcamalarının artması, hangi başlık
altındaki etkilerdendir?
Mali etkiler
Finansal yapıya yönelik etkiler
GSYİH’ya yönelik etkiler
Kişi başına düşen gelire yönelik etkiler
Sigorta sistemine yönelik etkiler
1999’da yaşanan deprem nedeniyle yapılan vergi ertelemelerinin ve
depremden dolayı meydana gelebilecek vergi kayıplarının toplamı 270,2
trilyon lira olması, hangi konuya yönelik olumsuz bir etkidir?
Harcamalar üzerindeki etki
Mahalli idarelere yönelik etki
Sosyal güvenlik sistemine yönelik etki
Fonlara yönelik etki
Gelirlere yönelik etki

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi, 1999 yılında yaşanan deprem için mevcut bütçe
imkanlarına göre kamu yatırımları açısından kullanılabilecek
kaynaklardan biri değildir?
Yedek ödenek
Yatırımları hızlandırma ödeneği
Ek bütçe kanun tasarısı
İkramiye gelirleri
Hiçbiri

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Afetler, kişi başına düşen geliri nasıl etkilemektedir?
Pozitif etkilemektedir.
Negatif etkilemektedir.
Etkilememektedir.
Etkileyip etkilemediği bilinememektedir.
Hiçbiri

4.
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Ülkelerin yaşanan büyük bir afet nedeniyle kalkınma programlarını ne
yapmaları beklenemez?
İptal etmeleri
Değiştirmeleri
Ertelemeleri
Geliştirmeleri
Hiçbiri
1999 Marmara Depremi’nin en fazla zarar verdiği kuruluş
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
PETKİM
TCDD
TÜPRAŞ
İGSAŞ
TEAŞ
1999 Marmara Depremi’nin kamu finansmanı üzerindeki en büyük etkisi
aşağıdakilerden hangisine olmuştur?
Kamu bankaları
Kamu iktisadi teşebbüsleri
Mahalli idareler
Sosyal güvenlik kuruluşları
Bütçe
Afetlerden kaynaklanan kayıpların telafisinde mali açıdan devletin tek
başına yeterli olamaması, özellikle hangi sektörden yararlanmayı zorunlu
kılmıştır?
Sigortacılık
Bankacılık
Kredi Derecelendirme Kuruluşları
Kamu Kurumları
Tefecilik
Afetlerin ülkelerin bütçelerine yönelik etkileriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Afetler bütçe üzerinde önemli derecede baskı oluşturmaktadır.
Afet sonrasında ülkelerin para arzı azalmaktadır.
Afet sonrasında oluşan bütçe baskısı, iç ve dış borçlanma miktarının artmasını
tetiklemektedir.
Afet sonrasında ülkelerin döviz rezervleri azalmaktadır.
Hükümetler, afet sonrası artan bütçe baskısıyla karşılaşmaktadır.

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)e, 4)d, 5)b, 6)d, 7)c, 8)e, 9)a, 10)b
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8. MERKEZİ VE YEREL BÜTÇELERDE AFETLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Merkezi Bütçede Afet Yönetimine Ayrılan Pay
8.2. Yerel Bütçede Afet Yönetimine Ayrılan Pay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ülkemizde merkezi bütçede afet yönetimine ayrılan pay hakkında bilgi veriniz.
2. Ülkemizde Afet yönetimi konusunda merkezi bütçeden en çok payı alan kurum hangisidir?
Belirtiniz.
3. Ülkemizde yerel bütçede afet yönetimine ayrılan pay hakkında bilgi veriniz.
4. Ülkemizde bütçesinde afet yönetimine en çok pay ayıran yerel belediye hangisidir?
Belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Merkezi Bütçede Afet
Yönetimine Ayrılan Pay
Yerel Bütçede Afet
Yönetimine Ayrılan Pay

Kazanım
Merkezi bütçede afet
yönetimine ayrılan pay
hakkında bilgi verebilmek
Yerel bütçede afet
yönetimine ayrılan pay
hakkında bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar






Afet yönetimi
Merkezi bütçe
Yerel bütçe
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Giriş
Bir ülkede afet yönetimiyle ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilmek için kaynak ayrılması
gerekmektedir. Keza gerek afet öncesi çalışmalar gerekse de afet sonrası müdahale, iyileştirme
ve yeniden yapılandırma faaliyetleri, özellikle yıkıcı afetlerde önemli maliyetlere neden
olabilmektedir. Dolayısıyla devletlerin hazırladıkları merkezi ve yerel bütçelerde afet
yönetimiyle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere ayıracakları mali kaynağı belirlemeleri
gerekmektedir. Merkezi bütçede afet yönetimiyle ilgili en büyük payı genellikle afet yönetimi
konusunda koordinasyon görevini yerine getiren çatı kurum almaktadır. Örneğin bu kurum
ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’dır. Bunun yanında yerel belediyeler de
afet öncesi risk çalışmaları ve afet sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları için belirli bir
miktarı bütçelerinde ayırmaktadır.
Bu bölümde öncelikle ülkemizde merkezi bütçede afet yönetimine ne kadar pay
ayrıldığı, bu kaynağın tahsis edildiği çatı kurum niteliğindeki Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın ilgili kaynağı hangi birimleri için ve ne amaçla kullandığı incelenecektir.
Bölümün ikinci kısmında ise yerel yönetimlerin bütçelerinde afet yönetimi faaliyetleri için
hangi amaçlarla ne kadar para ayırdığı üzerinde durulacaktır.
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8.1. Merkezi Bütçede Afet Yönetimine Ayrılan Pay
Bir ülkede afet öncesi ve sonrası yapılması gereken çalışmalar afet yönetimi kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Afet yönetimi, kısaca kaynakların ve sorumlulukların organizasyonu ve
idare edilmesi olarak tanımlanabilir. Daha ayrıntılı olarak tanımlanacak olursa afet yönetimi;
afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması amacıyla bir afet olayının zarar azaltma, önceden
hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden inşa safhalarında yapılması gereken
çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum
ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda yönetilmesini gerektiren çok
geniş bir kavramdır. Günümüzde afet yönetimi, her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı olma, zarar
ve risk azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları organize eden,
analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümüdür. İnsanların yaşadıkları
çevrede meydana gelen doğal olaylardan haberdar olmaları, bunları nedenlerine kadar ayrıntısı
ile tanımaları ve bu olayların tekrarı durumunda bunlardan hiç etkilenmeme veya en az oranda
etkilenmelerine olanak tanıyan çalışmaların tümüne afet yönetimi denilmektedir. 1990’lı
yıllardan itibaren, afetlerle karşı karşıya kalan ülkeler ve uluslararası örgütler, afetlerle başa
çıkabilmek için afet yönetiminin olmanın önemini kavramaya başlamıştır. Afet yönetimi, bir
krizin bütün insani boyutları ile ilgilidir. Afet yönetiminin özellikle hazırlık, müdahale ve
yeniden yapılandırma gibi aşamaları ile afetin olumsuz etkilerinin yok edilmesi veya en aza
indirilmesi hedeflenmektedir.
Afet yönetim süreci, süreklilik gerektiren ve iç içe girmiş aşamalardan oluşan bir
modeldir. Afet yönetimi süreci; (1) zarar azaltma, (2) hazırlıklı olma, (3) müdahale ve (4)
iyileştirme gibi dört ana aşamadan oluşmaktadır. Ancak bu aşamalar Şekil 2’de de görüldüğü
üzere; zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, afetler, etki analizi, müdahale, iyileştirme
ve yeniden yapılanma gibi sekiz aşamaya kadar da ayrılabilmektedir. Süreklilik arz eden bu
sekiz aşamadan ilk dördü koruma, son dördü ise düzeltme amaçlıdır. Gerek ana gerekse de alt
aşamalardan her biri, daha önceden bahsedilen amaçlara ulaşmaya yönelik faaliyetler
bütününden oluşmaktadır. Afet yönetimine yönelik bu bütünleşik (entegre) yaklaşımın evrensel
olarak kabul gördüğü söylenebilir.
2- Hazırlık

3- Tahmin ve Erken Uyarı

1- Zarar Azaltma

Koruma (Afet Öncesi Risk Yönetimi)

8- Yeniden Yapılanma

Düzeltme (Afet Sonrası Kriz Yönetimi)
7- İyileştirme

4- Afetin Gerçekleşmesi
5- Etki ve İhtiyaç Analizi

6- Müdahale

Şekil 2: Afet Yönetimi Süreci
Ülkeler açısından afet yönetimiyle ilgili faaliyetler, devlet tarafından oluşturulmuş
belirli kurumlar tarafından yürütülmektedir. Örneğin ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi
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Başkanlığı (AFAD) gerek afet öncesi gerekse de afet sonrası faaliyetleri yürüten çatı örgüt
konumundadır. AFAD’ın yanı sıra AFAD’ın taşra örgütlenmesi olan İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri, Kızılay, üniversiteler, rasathaneler, gözlem evleri vb. kurumlar da ülkemizde
farklı afet türlerine yönelik olarak afet yönetimi kapsamında ilgili faaliyetleri gerçekleştirmeye
çalışmaktadır. Benzer şekilde ABD’de Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA),
Japonya’da Afet Yönetimi Bakanlığı, Yangın Mücadele Birimi ve Jeolojik Araştırma Enstitüsü,
İngiltere’de Sivil Beklenmeyen Olaylar Sekreteryası (CCS), Almanya’da Teknik Yardım
Federal Enstitüsü (THW) ve Sivil Korunma Federal Ofisi, İtalya’da Sivil Savunma Kurumu vb.
kurumlar afet yönetimi kapsamında afet öncesi ve sonrası faaliyetleri yürütmektedir.
Türkiye’de afet yönetimiyle ilgili yapılan önemli değişiklikler kapsamında 2009 yılında
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. Afet ve acil durumlarda yetki
ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasının bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmasıyla birlikte,
afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı
Kanun ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuş ve afet
yönetimiyle ilgili yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. Günümüzde
“Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile İçişleri Bakanlığı’na
bağlanan AFAD; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve
afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken
faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin
uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü,
çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler
arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurum olarak
tanımlanmaktadır.
AFAD İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir genel müdürlük (başkanlık) şeklinde
örgütlenmiştir. Kurumun başında bir başkan bulunmaktadır. Afetle ilgili tüm çalışmaları
yürütmek üzere teşkilatlanmaya gidilmiş, alt yönetim birimleri olarak daire başkanlıkları
kurulmuştur. AFAD’ın bu yapılanması ile Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel
Müdürlüğü ve Türkiye Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü birimleri birleştirilerek başkanlığın
altında oluşturulan bu daire başkanlıklarının içerisinde eritilmiştir. Afet yönetimi sürecine
uygun olarak planlama ve zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamalarının birer daire
başkanlığı şeklinde konumlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca depremlere yönelik olarak ayrı bir
deprem daire başkanlığı da kurulmuştur. Sivil savunma hizmetleri de ayrı bir birim olarak afet
teşkilatlanmasında yerini almıştır. Şekil 3 üzerinde ilgili tüm daire başkanlıklarının da yer aldığı
AFAD’ın teşkilat şeması görülebilir.
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Şekil 3: AFAD Teşkilat Şeması
Ülkemizde AFAD’ın kurulması ile yeni bir afet yönetim modelinin uygulamaya
konulduğu ve getirilen bu model ile önceliğin kriz yönetiminden risk yönetimine verildiği, yani
odak noktasının afet sonrası dönemden afet öncesi döneme çevrildiği söylenebilir. Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından “Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi” olarak adlandırılan
bu model kapsamında, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike
ve risklerin önceden tespit edilmesi, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları
önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınması, etkin müdahale ve koordinasyonun
sağlanması ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini
öngörülmektedir. İllerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve onbir
ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını
yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili
kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre
gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar
ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. AFAD,
özellikle ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde etkin ve hızlı müdahaleyi
gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü iyileştirme politikaları ile afetzedelerin yaralarını
kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ise ilgili
kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın sadece
ulusal çapta değil uluslararası anlamda da başarılı çalışmalarından bahsedilebilir. Başkanlık
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bünyesinde oluşturulan ekipler ile dünyanın uzak coğrafyalarında yaşanan afet ve acil
durumlara müdahale edilmiş, profesyonel ve uzman personel ve teknolojik ekipman ile Haiti,
Japonya, Şili ve Myanmar gibi ülkelerde yaşanan doğal afetler ve Libya, Tunus, Mısır ve Suriye
gibi ülkelerden yaşanan politik afetler için afet sonrası çalışmalarda bulunulmuştur.
Ülkemizde merkezi bütçe oluşturulurken dikkate alınan kurumlardan biri de AFAD’dır.
Dolayısıyla merkezi bütçe içinde afet yönetimi için yapılan harcamalar, temelde AFAD’a
ayrılan pay çerçevesinde değerlendirilebilir. Kurumun merkezi bütçeden aldığı paylar aşağıda
daha ayrıntılı olarak görülebilir.
2016 için genel merkezi bütçe içinde AFAD’ın toplam bütçesinin 1,05 milyar; 2017 yılı
içinse 1,2 milyar TL olduğu görülmektedir. 2017 yılında genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerine toplam 634,2 milyar TL ödenek ayrıldığı dikkate alındığında AFAD’a ayrılan bütçe
toplam bütçe içinde yaklaşık binde ikiye tekabül etmektedir. Ayrıca 2010 yılı için kurumun
bütçesi 797 milyon TL olarak görülmektedir. Dolayısıyla yedi yıl içinde kurumun bütçesinde
yarıya yakın bir artış olmuştur. ABD’nin afet yönetimi alanında temel kurumu olan FEMA’nın
2013 yılı itibariyle bütçesi 13 milyar dolardır. 2013 yılı için ABD’nin toplam harcama bütçesi
3,8 trilyon dolar olduğuna göre ABD için de FEMA’ya ayrılan bütçenin toplam bütçe içinde
yaklaşık binde üç buçuğa tekabül ettiği söylenebilir.
AFAD’ın 2016 yılı için 1,05 milyar TL’lik ödeneğin dağılımı Şekil 4 üzerinde
görülebilir.

Şekil 4: AFAD’ın 2016 Yılı Ödeneğinin Sınıflandırılması
Şekilde de görüldüğü üzere personel giderleri, cari transferler, sermaye giderleri ve borç
verme tertiplerine konulan ödenekler bütçenin yaklaşık %87’sini oluşturmaktadır. Bütçeye
yönelik başlangıç ödenekleri, Ocak-Haziran gerçekleşmesi (2016 Ocak ve 2016 Haziran ayları
arasında kurumun ödenekten yapmış olduğu harcamalar) ve Ocak-Haziran gerçekleşmesinin
başlangıç ödeneğine oranı ise aşağıda Tablo 6 üzerinde görülebilir.
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Tablo 6: 2016 Yılı AFAD Bütçesine Yönelik Başlangıç Ödeneği, Ocak-Haziran
Gerçekleşmesi ve Ocak-Haziran Gerçekleşmesinin Başlangıç Ödeneğine Oranı
Gider Türü
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi
03-Mal ve Hizmet Alımı
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferleri
08-Borç Verme (Evini Yapana Yardım)
Toplam

Başlangıç
Ödeneği (TL)
243.786.000
39.681.000
95.199.000
119.085.000
371.450.000
2.814.000
180.227.000
1.052.242.000

Ocak-Haziran
Gerçekleşme (TL)
126.708.592
20.530.124
45.549.302
410.158.903
9.289.517
35.945.750
8.335.295
656.517.485

Gerçekleşme
Oranı (%)
51,97
51,73
47,84
344,42
2,50
1.277,39
4,62
62,39

Tablo 6’da da gösterildiği üzere AFAD’a tahsis edilen bütçeden Ocak-Haziran 2016
döneminde 656.517.485 TL harcanmış olup bu tutarın gerçekleşme oranı %62,39’dur.
Başlangıç ödeneğinin Ocak-Haziran 2016 döneminde en yüksek gerçekleşme oranı %1.277,39
ile sermaye transferleri tertibinde olmuştur. Bu artış, 4123 sayılı Kanun gereği yıl içinde illerin
altyapılarında meydana gelen hasarlar sebebiyle ilgili belediye ve il özel idarelerine aktarılan
ilave ödenekler nedeniyle gerçekleşmiştir. Cari transferler tertibinde gerçekleşen %344,42
harcamanın sebebi ise Suriye’de meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle Geçici Barınma
Merkezleri’nde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilerin barınma, iaşe, sağlık vb. acil
ihtiyaçlarının karşılanmasında ve diğer illerde kendi imkânlarıyla barınan Suriyelilerin de
sağlık giderlerinde kullanılmak üzere toplamda ilk altı aylık dönemde 836.922.363 TL acil
yardım ödeneğinin valiliklere gönderilmesidir.
2016 yılı için toplam 1,05 milyarlık ödeneğin, kurum bünyesinde hangi birimler
tarafından kullanıldığı ise Tablo 7 üzerinde görülebilir.
Tablo 7: AFAD Bütçesinin Bağlı Birimlere Dağılımı
AFAD Bünyesindeki Birimler
Özel Kalem
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği Daire Başkanlığı
Planlama ve Zarar Azaltma Daire Başkanlığı
Müdahale Daire Başkanlığı
İyileştirme Daire Başkanlığı
Sivil Savunma Daire Başkanlığı
Deprem Daire Başkanlığı
Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanlığı
Taşra Teşkilatı
Toplam

Ödenek Tutarı
(TL)
5.520.000
215.270.000
4.587.000
1.293.000
67.399.000
39.937.000
142.562.000
29.795.000
13.520.000
49.145.000
483.214.000
1.052.242.000

Oran
(%)
0,5
20,5
0,4
0,1
6,4
3,8
13,5
2,8
1,3
4,7
45,9
100

Tablo’da da görüldüğü üzere AFAD ayrılan bütçenin en çok sırasıyla taşra
teşkilatlarına, yönetim hizmetleri daire başkanlığına ve iyileştirme daire başkanlığına ayrıldığı
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görülmektedir. AFAD’ın taşra teşkilatı il afet ve acil durum müdürlüklerinden oluşmaktadır.
5902 sayılı AFAD Kanunu kapsamında illerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm
unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum
müdürlükleri kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum
faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumludur. Dolayısıyla İl ve İlçe Acil
Durum Yönetim Merkezleri il merkezi ve il genelinde Valilerin, ilçelerde ise Kaymakamların
başkanlığında faaliyet göstermektedir. İl afet ve acil durum müdürleri, Müdürlüğün sevk ve
idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden vali sorumludur. Diğer
personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dâhilinde vali tarafından görevlendirilmektedir.
Kanunun çıktığı ilk dönemde İl Özel İdareleri’nin bünyesinde yapılandırılmış olan bu birimler
2014 yılında tamamen Valiliklerin şemsiyesi altına alınmıştır. Bu merkezlerde acil durumlarda
ve afet hallerinde müdahale, kurtarma ve yardım ulaştırma çalışmaları yürütülmekte, ekipler ve
kurumlar arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak afet alanı ve
bölgesiyle ilgili olarak il düzeyinde tüm yönetim ve bilgi toplama çalışmaları burada
yürütülmekte, merkezle olan iletişim ve koordinasyonda kesintisiz ve güvenli şekilde bu
merkezler tarafından yerine getirilmektedir. Bu birimler için merkezi yönetim bütçesinden
başta personel giderleri olmak üzere diğer afete yönelik çalışmalar için kaynak aktarımı
yapılmaktadır. 2016 yılı için AFAD bütçesinden taşra teşkilatına ayrılan ödenek yaklaşık 483,2
milyon TL iken 2017 yılında bu tutar yaklaşık 534 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu
ödenek kapsamında il afet ve acil durum müdürlüklerinin aşağıdaki faaliyetleri
gerçekleştirmeye çalıştığı söylenebilir;


İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum
hazırlıklarını yapmak,



Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî
idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak,
uygulamak ve uygulatmak,



İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli
haberleşmeyi sağlamak,



Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek,



Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak,



Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,



Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek,



İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,
175



Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık,
müdahale ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak,



İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak,



Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik
maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,



Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet
raporları hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak,



Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,



Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak,

AFAD’ın kendisine ayrılan ödenek kapsamında merkezi birimler tarafından afet öncesi
ve sonrası hangi faaliyetleri gerçekleştirdiği incelendiğinde ise AFAD’ın bünyesindeki daire
başkanlıkları çerçevesinde farklı görevlerin yerine getirildiği görülmektedir. AFAD’ın teşkilat
şemasında belirtilen daire başkanlıklarının kendilerine ayrılan ödenek kapsamında hangi
faaliyetleri yerine getirdiği aşağıda görülebilir;
 Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı: Kurumun insan kaynakları iş ve
işlemleri ile idari, mali, sosyal ve destek hizmetleri
 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği: Ülkede yaşanan tüm afetlere ve Suriye
kaynaklı politik afete yönelik basın duyuruları ve haberler, video ve fotoğraf çekimleri
 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: Sivil koruma mekanizması bilgilendirme
günü, AFAD Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi Projesi, Erasmus Projeleri, uluslar arası anlaşmalar, Dünya İnsani
Zirvesi’ne ev sahipliği, stratejik yönetim ve planlama alanında çalışmalar
 Hukuk Müşavirliği: İdari davalarla ilgili gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak
ilgili mahkemelere gönderilmesi, hukuki yönden ilgili birimlere görüş bildirilmesi
 Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı: İnsani yardım lojistiği konulu
yan etkinlik, endüstriyel kazalar etki alanı, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınması
risklerinin belirlenmesi, Teknolojik Afetler Yol Haritası Belgesi çalışmaları, Teknolojik
Afetler Tehlike ve Risk Belirleme Kılavuzları, Ulusal Kritik Altyapıların Risk
Değerlendirme ve Önceliklendirme Projesi, Harici Acil Durum Planları Tebliğ
Çalışmaları (İklim değişikliği ve buna bağlı ikincil afetler vb.),Teknolojik Afetler için
İşletmelerin ve Halkın Dayanıklılığına Bağlı Etmen Tabanlı Simülasyon Modelinin
Geliştirilmesi ve En Kötü Durum Senaryolarında Olası En Yüksek Sosyal ve Ekonomik
Kayıp Tahmini, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), TARAP Yol Haritası çalışması,
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) Faaliyetleri, Türkiye Afet Bilgi
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Bankası (TABB), Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları’nın Üretilmesi, Afet Farkındalık
Merkezi Projesi, Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP), Yurt içi AR-GE gezileri
 Müdahale Dairesi Başkanlığı: Haberleşme faaliyetleri, Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezleri faaliyetleri, arama-kurtarma faaliyetleri, sivil toplum kuruluşları
ile işbirliği ve akreditasyon faaliyetleri, psikososyal hizmet faaliyetleri, yurtiçi-yurtdışı
tatbikatlar planlama ve koordinasyonu ile ilgili faaliyetler
 İyileştirme Dairesi Başkanlığı: Sel ve diğer afetler nedeniyle vatandaşların acil
ihtiyaçlarının karşılanması, barınma ve iaşe giderlerinin karşılanmasında ve kamu
tesislerinde meydana gelen hasarların giderilmesi için Valiliklerin emrine gerekli acil
yardım ödeneği gönderilmesi, Suriye’de meydana gelen iç karışıklıklar nedeniyle
ülkemizde Geçici Barınma Merkezleri’nde bulunan geçici koruma altındaki
Suriyelilerin barınma, iaşe, eczane vb. ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kayıt altına
alınmış tüm Suriyelilerin global bütçe kapsamındaki sağlık giderlerinin ödenmesinde
kullanılmak üzere gerekli acil yardım ödeneği gönderilmesi, uluslararası yardımlar
alanında yapılan faaliyetler (Filinstin, Yemen, Ekvador, Somali, Suriye)
 Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı: İkaz alarm, seferberlik ve planlama
kapsamında faaliyetler, bilinçlendirme faaliyetleri, NATO kapsamında yürütülen
faaliyetler, uluslar arası toplantılara katılma, temsilci gönderme, kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer (KBRN) afetlere yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
 Deprem Dairesi Başkanlığı: Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi,
Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (TDVMS), Kuzey Anadolu Fayında Jeofizik
Gözlemler ile Marmara Denizinin Doğusunda Derin Kuyu Sismometre Ağı Projesi,
Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Sistemi (KYH) faaliyetleri, Deprem Ön Hasar Tahmin
Sistemi, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı UDSEP-2023, Ulusal Deprem
Araştırma Programı (UDAP), Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB), idari
ve mali işler, deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik
güncellenmesi çalışması, Türkiye deprem bölgeleri haritasının güncellenmesi çalışması
 Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı: Uydu Görüntüsü Temini Projesi, Afet
Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES), VIDEO TO ORTHO Projesi Görüntü
Aktarımı Projesi, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve kesintisiz ve güvenli haberleşme
sistemi kurulması, AFBİS (AFAD Bilgi Sistemi) ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim
Sistemi) Projeleri kapsamında gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

8.2. Yerel Bütçede Afet Yönetimine Ayrılan Pay
Ülkemizde AFAD ve AFAD’ın taşra teşkilatı olan il afet ve acil durum müdürlükleri
dışında büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından da afet ve acil durumlar ile sivil
savunmaya ilişkin yatırımlara ayrılan bütçeden harcamalar yapılabilmektedir. 6306 Sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 7. maddesinin 8. fıkrasında
“Bu Kanun kapsamında uygulamada bulunacak olan belediyeler, yatırıma ilişkin yıllık
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bütçelerinin %5’i ile 26.05.1981 tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80.
maddesi uyarınca tahsil edilen harç gelirlerinin %50’sini, bu Kanunda öngörülen uygulamalara
ayırmak zorundadır” denilmektedir. Bu hükme istinaden riskli alanların dönüşümü faaliyetinde
bulunacak belediyelerin ilgili hükümlere uyma zorunluluğu söz konusudur. Bunun yanında
Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar İle Sivil
Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmeliğin 4.
maddesinin 1. fıkrasında “Büyükşehir belediyelerinin yılı bütçesinde gerçekleşen en son yıl
bütçe giderinin binde biri oranında afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler
kapsamındaki yatırımlar için ödenek ayrılır” denilmektedir. Yine bu hükme istinaden
büyükşehir belediyelerinin bütçe giderlerinin binde biri oranında tutarı, afet ve acil durumlar
ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ayırmak zorunda olduğu
söylenebilir.
Ülkemizin en büyük şehri olması bakımından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin afet
yönetimi için ne kadar bütçe ayırdığı incelendiğinde öncelikle yukarıda belirtilen hükümler
doğrultusunda büyükşehir belediyesinin bütçesinden paylar ayrıldığı görülmektedir. 6306
Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 7. Maddesinin 8.
Fıkrasında geçen hükme istinaden 442.799.380 TL kanunda belirtilen uygulamalar (tespit,
taşınmaz devri, tescil, tasarrufların kısıtlanması, tahliye, yıktırma vb. faaliyetler) için
ayrılmıştır. Bunun yanında Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil
Durumlar İle Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara
Dair Yönetmeliğin 4.maddesinin 1. Fıkrasında geçen hükme istinaden 2014 yılı kesinleşen
bütçe gideri toplamı olan 12.493.245.706,16 TL’nin binde birine tekabül eden 12.493.245,70
TL afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin yatırımlar için ayrılmıştır. Ayrıca belediye
bütçe kararnamesinde büyükşehir belediye başkanının, yurtiçi ve yurtdışında meydana
gelebilecek büyük yangın, sel, deprem, toprak kayması vb. afet ve olağanüstü hallerde her
seferinde 10.000.000.-TL’yi geçmemek üzere ayni ve/veya nakdi yardım yapmaya, afet
bölgelerine müdahale etmeye, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu’na göre
protokoller düzenleme ve bu protokollere göre gerekli harcamaları yapmak üzere afet ve
olağanüstü hal bölgelerine ayni veya nakdi yardım yapmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.
Ayrılması zorunlu bu tutarların yanı sıra büyükşehir belediyesi 2016 yılı bütçe
kararnamesinde İtfaiye Daire Başkanlığı’na 519.930.000 TL, Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na 137.620.000 TL ödenek ayrıldığı görülmektedir.
Belediyenin 2015 yılında hazırlamış olduğu faaliyet raporunun afet yönetimi başlığı altında afet
yönetimiyle ilgili stratejik hedefler ortaya konulmuştur. Bu hedefler ve yapılacak harcama
tutarları; acil sağlık hizmetlerinin etkin olarak sunulmasına katkı sağlamak 14.717.555 TL; afet
ve acil durumlara müdahale kapasitesini geliştirmek 128.459.790 TL; afet ve acil durumlara
yönelik bilinçlendirme uygulamalarını yaygınlaştırmak 478.726 TL ve risk önleyici/azaltıcı
faaliyetleri gerçekleştirmek 2.677.892 TL olmak üzere toplam 146.333.963 TL’dir.
Başta Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olmak üzere farklı daire başkanlıkları
çerçevesinde belediye bütçesi içinde afet yönetimi için belirlenen toplam ödeneğin 2014 yılı
için 566 milyon TL olduğu belirtilmektedir. Söz konusu bu miktar, depremle ilgili bilimsel
çalışmalar, afet ve risk yönetimi, itfaiye ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere
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ayrılmıştır. Bu tutar, toplam bütçe içinde %6,6’lık bir oranı ifade etmektedir. Büyükşehir
belediye başkanı Kadir Topbaş belediye meclisinde yaptığı konuşmada toplam 42 milyar TL
olan 2017 bütçesinde, deprem hazırlıkları ve risk azaltma çalışmalarına 1 milyar lira ayrıldığını
ve son birkaç yıl içerisinde İstanbul'daki bütün kamu binaları ile köprü ve kavşakların depreme
hazır hale getirildiğini belirtmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ise afet yönetimiyle ilgili faaliyetler belediyeye
bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kapsamında oluşturulan Afet Koordinasyon Şube
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Müdürlüğün görevleri AFAD ile koordinasyonu
sağlamak, risk azaltma ve planlama yapmak ve idari işleri yerine getirmektir. Belediyenin 5,9
milyarlık 2017 bütçesi içinde afet yönetimiyle ilgili konular olarak afet işleri için hizmet alım
işleri ve afet (acil durumlarda yapılacak işler) kalemleri dikkat çekmektedir. 2017 bütçesinde
afet işlerine yönelik hizmet alım işleri için 300.000 TL ve afet (acil durumlarda yapılacak işler)
için 5.000.000 TL’lik ödenek ayrılmıştır. Bütçede yangından korunma hizmetleri içinse
95.430.495 TL’lik ödenek söz konusudur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ise afet yönetimiyle ilgili faaliyetler belediyeye bağlı
Acil Durum ve Sağlık Hizmetleri kapsamında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi 110 ve
İtfaiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkezin görevleri; acil durumlar, yangın/patlama,
trafik kazası, su baskını, doğal afetler ve can kurtarma konularına yöneliktir. Belediyenin 4,95
milyarlık 2017 bütçesi içinde afet yönetimiyle ilgili konular ve ayrılan ödenekler Tablo 8
üstünde görülebilir.
Tablo 8: İzmir Büyükşehir Belediyesi Bütçe Ödenek Kalemleri
Ödenek Kalemi
Doğal afet giderlerini karşılama ödeneği
Yangın ve afetlere müdahale hizmetlerinin yürütülmesi
İtfaiye arama kurtarma ve afet işleri hizmetlerinin yürütülmesi
Kentsel dönüşüm dairesi başkanlığı
- Afete maruz bölgelerin tahliye edilmesi

Tutar (TL)
1.000
82.978.000
32.649.000
15.054.000
507.500
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Uygulamalar
İBB’nin 2017 Yılı Bütçesi Belli Oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 42 milyar liralık 2017 yılı konsolide bütçesini Belediye
Meclisi’ne sunan Başkan Kadir Topbaş, “İstiyoruz ki İstanbul 'en' olsun. Her şeyde bir
numara olsun” dedi.
İBB Başkanı Kadir Topbaş, 2017 yılı bütçesini Belediye Meclisi'ne sundu. Topbaş, ekonomi
olarak dünyanın 117 ülkesinden, nüfus olarak da 123 ülkesinden büyük olan İstanbul’da
yapılan her işin Türkiye ve dünyaya örnek olduğunu söyledi. "Sizlerle beraber yaptığımız
hizmetler Türkiye’ye, hatta dünyaya model teşkil ediyor" diyen Kadir Topbaş, İstanbul’a
yapılan hizmetlerin belediyecilik anlayışından çok daha üst düzey bir anlam taşıdığını ifade
etti.
İBB olarak geçmiş yıllardaki ekonomik sıkıntılara ve 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe
girişimine rağmen yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Topbaş,
"15 Temmuz'da vatandaşımız Türkiye'nin geleceğini karartmaya fırsat vermedi. Çok şükür
geride kaldı. Artık farklı bir süreç başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim destansı
kahramanlıklarımız var. 15 Temmuz'daki birlikteliğimizi sürdürebilirsek geleceğe emin
adımlarla gideriz. Ülkemizdeki bu sıkıntılar nedeniyle yüzde 10 gibi bir gelir daralması
olmasına rağmen, bu yılki konsolide bütçemizi yüzde 15 arttırdık. Çünkü İBB olarak
İstanbul’un ve Türkiye’nin ekonomik büyümesine ciddi bir katkı sunuyoruz" diye konuştu.
"Belediye başkanları olarak birer iş adamı, CEO gibi düşünmek zorundayız. Bunun için de
fırsatlar ortaya koymamız gerekiyor" diyen Topbaş, “Kendimizi geliştirmek zorundayız.
'Parayı ver al' istemiyoruz. Biz yapalım, inovasyon çalışmalarımız olsun. İstiyoruz ki İstanbul
'en' olsun. Her şeyde bir numara olsun. Ben sıradan belediye başkanı olmak istemiyorum.
İstiyorum ki bu kente değer katayım. Yarışta ne kadar etkin hale getiririm diye düşünüyorum”
ifadesini kullandı.
İBB’nin 2017 konsolide bütçesi 42 milyar lira
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı konsolide bütçesini 42 milyar lira, kendi
bütçesini de 18,5 milyar lira olarak belirlediklerini dile getiren Topbaş, konsolide bütçeden
yatırıma ise 16,5 milyar lira ayırdıklarının altını çizdi. İstanbul’a 12 yılda toplam 95 milyar
liralık dev yatırımlar yaptıklarını altını çizen Topbaş, 2017 yılı sonunda şehre yapılan yatırım
miktarının 117 milyar lirayı bulacağını söyledi. Türkiye’deki toplam yatırımların dörtte birini
tek başına İBB’nin yaptığını vurgulayan Topbaş, şöyle konuştu; “İBB, İstanbul’un ve
Türkiye’nin gelişmesine böyle bir katkı sunan çok önemli bir güç. İstanbul’a plan ve bütçeleri
alt üst eden 600 binin üzerinde Suriyeli mülteciyi barındırmamıza rağmen bu böyle. 2017
yılında bütçemizin yüzde 43’ünü ulaşım yatırımlarına ayırdık. Metro başta olmak üzere
ulaşım ve erişim öncelikli yatırım kalemimiz.”
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Su ve çevre yatırımları tam gaz
Başkan Kadir Topbaş, konusunda da çok büyük yatırımlar yaptıklarını, kamulaştırma
bedelleri çok ağır olsa da baraj havzalarını boşalttıklarını ve Çırpıcı Parkı’nda olduğu gibi
büyük ölçekli parklar yaptıklarını belirterek, İstanbul Boğazı’nın tamamının atıklarını
topladıklarını ve Boğaz ile Marmara Denizi’ni yaptıkları ileri biyolojik arıtmalarla
atıksulardan kurtardıklarını söyledi.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Karadeniz’i kirleten Tuna Nehri’nin temizlenmesi
çalışmalarını da başlattıklarını ifade eden Topbaş, İstanbul’un içme suyu probleminin de
bulunmadığını aktardı. Gelecekte su problemi olmaması için Melen ve Osmangazi
Barajlarının inşa edildiğini ve İstanbul’un havasının geçmiş yıllara göre çok temiz olduğunu
vurgulayan Topbaş, “Kadir Topbaş'ın milletin gözündeki yeri bellidir. Bu millet inandığı ve
güvendiği için İstanbullular destek verdiği için 3 dönemdir başkanlık yapıyorum” dedi.
13 yılda spor yatırımlarına 2 milyar 900 milyon lira harcayarak onlarca kapalı spor salonu ve
binlerce açık spor sahası yaptıklarını, çevre ve spor yatırımlarını İstanbul’un köylerine kadar
götürdüklerini ifade eden Topbaş, İstanbul’un çöp toplama, katı atık depolama, yakma ve
çöpten elektrik ile gübre elde etme konusunda çok başarılı olduğunu söyledi.
2017 bütçesinde deprem hazırlıkları ve risk azaltma çalışmalarına 1 milyar lira ayırdıklarını
ve geçtiğimiz yıllarda İstanbul’daki bütün kamu binaları ile köprü ve kavşakları depreme
hazır hale getirdiklerini belirten Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 Yılı
Bütçesi’nin İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İstanbul Ajansı, “İBB’nin 2017 Yılı Bütçesi Belli Oldu”, 17 Kasım 2016,
http://www.istanbulajansi.ist/haber/ibbnin-2017-yili-butcesi-belli-oldu/62827 29, 2003
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Uygulama Soruları


2017 yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinde deprem için ne kadar
ayrılmıştır? Belirtiniz.



Söz konusu bu miktar hangi afet yönetimi uygulamaları için kullanılabilir?
Açıklayınız.



Belirlenen tutarın İstanbul için afet yönetimi faaliyetleri konusunda yeterli olacağını
düşünüyor musunuz? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir ülkede afet öncesi ve sonrası yapılması gereken çalışmalar afet yönetimi kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Afet yönetimi, kısaca kaynakların ve sorumlulukların organizasyonu ve
idare edilmesi olarak tanımlanabilir. Afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılması
amacıyla bir afet olayının zarar azaltma, önceden hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme
ve yeniden inşa safhalarında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi
ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak amaç
doğrultusunda yönetilmesini gerektiren çok geniş bir kavramdır.
Ülkeler açısından afet yönetimiyle ilgili faaliyetler, devlet tarafından oluşturulmuş
belirli kurumlar tarafından yürütülmektedir. Örneğin ülkemizde Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) gerek afet öncesi gerekse de afet sonrası faaliyetleri yürüten çatı örgüt
konumundadır. AFAD’ın yanı sıra AFAD’ın taşra örgütlenmesi olan İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri, Kızılay, üniversiteler, rasathaneler, gözlem evleri vb. kurumlar da ülkemizde
farklı afet türlerine yönelik olarak afet yönetimi kapsamında ilgili faaliyetleri gerçekleştirmeye
çalışmaktadır. Çatı kurum olması sebebiyle ülkemizde merkezi bütçe oluşturulurken dikkate
alınan kurumlardan en önemlisi AFAD’dır. Dolayısıyla merkezi bütçe içinde afet yönetimi için
yapılan harcamalar, temelde AFAD’a ayrılan pay çerçevesinde değerlendirilebilir.
2016 için genel merkezi bütçe içinde AFAD’ın toplam bütçesinin 1,05 milyar; 2017 yılı
içinse 1,2 milyar TL olduğu görülmektedir. 2017 yılında genel bütçe kapsamındaki kamu
idarelerine toplam 634,2 milyar TL ödenek ayrıldığı dikkate alındığında AFAD’a ayrılan bütçe
toplam bütçe içinde yaklaşık binde ikiye tekabül etmektedir. Ayrıca 2010 yılı için kurumun
bütçesi 797 milyon TL olarak görülmektedir. Dolayısıyla yedi yıl içinde kurumun bütçesinde
yarıya yakın bir artış olmuştur. ABD’nin afet yönetimi alanında temel kurumu olan FEMA’nın
2013 yılı itibariyle bütçesi 13 milyar dolardır. 2013 yılı için ABD’nin toplam harcama bütçesi
3,8 trilyon dolar olduğuna göre ABD için de FEMA’ya ayrılan bütçenin toplam bütçe içinde
yaklaşık binde üç buçuğa tekabül ettiği söylenebilir.
AFAD için bütçeden ayrılan payın yaklaşık %87’sini personel giderleri, cari transferler,
sermaye giderleri ve borç verme tertiplerine konulan ödenekler oluşturmaktadır. Ayrıca
AFAD’a ayrılan bütçenin en çok sırasıyla taşra teşkilatlarına, yönetim hizmetleri daire
başkanlığına ve iyileştirme daire başkanlığına ayrıldığı görülmektedir. 2016 yılı için AFAD
bütçesinden taşra teşkilatına ayrılan ödenek yaklaşık 483,2 milyon TL iken 2017 yılında bu
tutar yaklaşık 534 milyon TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ödenek kapsamında il afet ve
acil durum müdürlükleri il bazında önemli afet yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.
AFAD’ın kendisine ayrılan ödenek kapsamında merkezi birimler tarafından afet öncesi
ve sonrası hangi faaliyetleri gerçekleştirdiği incelendiğinde ise AFAD’ın bünyesindeki daire
başkanlıkları çerçevesinde farklı görevlerin yerine getirildiği görülmektedir. AFAD’ın teşkilat
şemasında belirtilen Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Planlama ve Zarar
Azaltma Dairesi Başkanlığı, Müdahale Dairesi Başkanlığı, İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Sivil
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Savunma Dairesi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
kendilerine ayrılan ödenek kapsamında belirli faaliyetleri yerine getirmektedir. İlgili daire
başkanlıkları içinde Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı’na ve İyileştirme Daire
Başkanlığı’na ayrılan payların daha fazla olduğu söylenebilir.
Ülkemizde AFAD ve AFAD’ın taşra teşkilatı olan il afet ve acil durum müdürlükleri
dışında büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri tarafından da afet ve acil durumlar ile sivil
savunmaya ilişkin yatırımlara ayrılan bütçeden harcamalar yapılabilmektedir. Ayrıca yerel
yönetimlerin bazı kanunlar ve yönetmelikler kapsamında bütçelerinde zorunlu olarak afet
yönetimiyle ilgili bazı faaliyetlere pay ayırmak durumundadır. Örneğin büyükşehir belediyeleri
bütçe giderlerinin binde biri oranında tutarı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetler kapsamındaki yatırımlar için ayırmak zorundadır.
Ülkemizin en büyük şehrini yerel anlamda yöneten İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ayırması gereken zorunlu tutarların haricinde 2016 yılı bütçe kararnamesinde İtfaiye Daire
Başkanlığı’na 519.930.000 TL, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire
Başkanlığı’na 137.620.000 TL ödenek ayırmıştır. Belediyenin 2015 yılında hazırlamış olduğu
faaliyet raporunun afet yönetimi başlığı altında da afet yönetimiyle ilgili stratejik hedefler
ortaya konulmuştur. Bu hedefler ve yapılacak harcama tutarları; acil sağlık hizmetlerinin etkin
olarak sunulmasına katkı sağlamak 14.717.555 TL; afet ve acil durumlara müdahale
kapasitesini geliştirmek 128.459.790 TL; afet ve acil durumlara yönelik bilinçlendirme
uygulamalarını yaygınlaştırmak 478.726 TL ve risk önleyici/azaltıcı faaliyetleri
gerçekleştirmek 2.677.892 TL olmak üzere toplam 146.333.963 TL’dir. Ayrıca Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş belediye meclisinde yaptığı konuşmada toplam 42 milyar TL
olan 2017 bütçesinde, deprem hazırlıkları ve risk azaltma çalışmalarına 1 milyar lira ayrıldığını
ve son birkaç yıl içerisinde İstanbul'daki bütün kamu binaları ile köprü ve kavşakların depreme
hazır hale getirildiğini belirtmiştir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ise afet yönetimiyle ilgili faaliyetler belediyeye
bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kapsamında oluşturulan Afet Koordinasyon Şube
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyenin 5,9 milyarlık 2017 bütçesi içinde afet
yönetimiyle ilgili konular olarak afet işleri için hizmet alım işleri ve afet (acil durumlarda
yapılacak işler) kalemleri dikkat çekmektedir. 2017 bütçesinde afet işlerine yönelik hizmet alım
işleri için 300.000 TL ve afet (acil durumlarda yapılacak işler) için 5.000.000 TL’lik ödenek
ayrılmıştır. Bütçede yangından korunma hizmetleri içinse 95.430.495 TL’lik ödenek söz
konusudur.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ise afet yönetimiyle ilgili faaliyetler belediyeye bağlı
Acil Durum ve Sağlık Hizmetleri kapsamında oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi 110 ve
İtfaiye tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyenin 4,95 milyarlık 2017 bütçesinde, içinde
yangın faaliyetlerinin de olduğu afet yönetimiyle ilgili tüm konulara yaklaşık 130.000.000 TL
ayrıldığı görülmektedir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Afet yönetiminin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
İyileştirme
Yeniden yapılanma
Müdahale
Tahmin
Hiçbiri

2. Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hangi kuruma bağlı bir
birimdir?
a) Başbakanlık
b) İçişleri Bakanlığı
c) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
d) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı
3.
a)
b)
c)
d)
e)

2017 yılı için Merkezi Bütçe’de AFAD’a ne kadar pay ayrılmıştır?
1,2 milyon
120 milyon
500 milyon
1,2 milyar
5 milyar

4.

AFAD’ın 2016 yılı bütçesinde en büyük pay hangi gider kalemine
harcanmıştır?
Personel giderleri
Sermaye giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri
Cari transferler
Hiçbiri

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

AFAD’ın 2016 yılı bütçesinde en büyük pay hangi birime/teşkilata
aktarılmıştır?
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Müdahale Daire Başkanlığı
Taşra Teşkilatı
Sivil Savunma Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum
hazırlıklarını yapmak, AFAD bünyesindeki hangi birimin görevidir?
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Daire Başkanlığı
İyileştirme Daire Başkanlığı
Müdahale Daire Başkanlığı
Taşra Teşkilatı
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7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.

a)
b)
c)
d)
e)

Belediyeler, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 80. maddesi uyarınca
tahsil edilen harç gelirlerinin ………., bu Kanunda öngörülen uygulamalara
ayırmak zorundadır”
%20’sini
%30’unu
%40’ını
%50’sini
Hiçbiri
İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Kadir Topbaş, belediye meclisinde
yaptığı konuşmada 2017 bütçesinde, deprem hazırlıkları ve risk azaltma
çalışmalarına ne kadar para ayrıldığını belirtmiştir?
1 milyar
2 milyar
3 milyar
4 milyar
5 milyar

a)
b)
c)
d)
e)

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ise afet yönetimiyle ilgili faaliyetler hangi
birim kapsamında yerine getirilmektedir?
AKUT
Kızılay
AFAD
Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü
AKOM

10.
a)
b)
c)
d)
e)

Belediyeler, afet yönetimi harcamalarını hangi tür bütçeden yapmaktadır?
Genel bütçe
Merkezi bütçe
Yerel bütçe
Geçici bütçe
Hiçbiri

9.

Cevaplar:
1)b, 2)b, 3)d, 4)b, 5)c, 6)e, 7)d, 8)a, 9)d, 10)c
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9. AFETLERDEN ÖNCE VE SONRA İZLENEN FİNANSMAN
YÖNTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Afetlerden Önce İzlenen Finansman Yöntemleri
9.1.1. Afet Rezerv Fonu
9.1.2. Afet Sigortası
9.1.3. Afet Tahvili
9.1.4. Olağanüstü Durum Kredisi
9.2. Afetlerden Sonra İzlenen Finansman Yöntemleri
9.2.1. Bütçe ve Kredilerden Aktarmalar
9.2.2. Vergiler
9.2.3. Yurtiçi veya Uluslararası Borçlanma
9.2.4. Bağış Yardımları
9.3. Doğal Afet Zararlarının Finansmanının Önündeki Engeller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerden önce izlenen finansman yöntemleri hakkında bilgi veriniz.
2. Afet rezerv fonu ve afet tahvili nedir? Tanımlayınız.
3. Afet sigortaları hakkında bilgi veriniz.
4. Afetlerden sonra izlenen finansman yöntemleri nelerdir? Belirtiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Afetlerden önce izlenen
finansman yöntemleri olan afet
Afetlerden Önce İzlenen rezerv fonu, afet sigortası, afet
tahvili ve olağanüstü durum
Finansman Yöntemleri
kredisi hakkında bilgi
verebilmek
Afetlerden sonra izlenen
finansman yöntemleri olan
bütçe ve kredilerden
Afetlerden Sonra İzlenen
aktarmalar, vergiler, yurtiçi
Finansman Yöntemleri
veya uluslararası borçlanma ve
bağış yardımları hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar









Finansman yöntemi
Rezerv fonu
Sigorta
Tahvil
Kredi
Vergi
Borçlanma
Bağış yardımı
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Giriş
Meydana gelebilecek doğal ve beşeri afetlere karşı ülkeler, afet öncesi zarar azaltma ve
risk faaliyetleri; afet sonrası ise müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma faaliyetleri için
kaynak bulmak zorundadır. Söz konusu yardım ve yeniden yapılanmanın nasıl finanse edileceği
ise ülkeler için önemli bir sorundur. Devletler afet meydana gelmeden önce veya geldikten
sonra kullanabilecekleri bir takım yöntemlerle ilgili faaliyetleri finanse etmeye çalışmaktadır.
Bu bölümde öncelikle afet öncesi finansman yöntemleri olarak afet rezerv fonu, afet
sigortası, afet tahvili ve olağanüstü durum kredisi incelenecektir. Bölümün ikinci kısmında ise
afet sonrası finansman yöntemleri olarak bütçe ve kredilerden aktarmalar, vergiler, yurtiçi veya
uluslararası borçlanma ve bağış yardımları üzerinde durulacaktır.
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9.1. Afetlerden Önce İzlenen Finansman Yöntemleri
Doğal afet zararlarının karşılanmasında afetlerden önce izlenen finansman yöntemleri
önemli bir yer teşkil etmektedir. Bölümün ikinci kısmında incelenecek afet sonrası finansman
yöntemleri ise afet öncesi araçları destekleyici konumdadır. Afetlerden önce izlenen finansman
yöntemleri etkilerini kısa, orta ve uzun vadede göstermektedir. Bu yöntemler kısa vadede acil
bir müdahaleyi; orta vadede iyileştirme ve toparlanmayı; uzun vadede ise yeniden yapılanmayı
sağlamaktadır.
Afetlerden önce izlenen finansman yöntemlerinden başlıcaları; afet rezerv fonu, afet
sigortası, afet tahvilleri ve olağanüstü durum kredisidir.

9.1.1. Afet Rezerv Fonu
Afet rezerv fonu, afetler dolayısıyla ortaya çıkan küçük çaplı ve tekrar eden zararları
karşılayan afet riski finansman aracı olarak tanımlanabilir. Afet rezerv fonu genellikle yıllık
bütçe ödenekleri ile finanse edilmekte ve mali yıl sonunda kalan bakiyeler ya biriktirilmekte ya
da zaman aşımına uğramaktadır. Afet rezerv fonunun temel avantajı; afet anında acil olarak
kullanılabilecek bir kaynak olmasıdır.
Afet rezerv fonu uygulamalarının en bilineni Meksika’daki FONDEN’dir. FONDEN,
doğal afet harcamaları için oluşturulmuş ve kalan bakiyelerin bir sonraki yıla aktarılamadığı bir
yıllık bütçe tertibidir. Filipinler’de uygulanan Ulusal Afet Fonu’nda ise bütçe zaman aşımına
uğramaktadır. Afet rezerv fonu uygulamasında hükümetler, bütçenin belli bir oranını veya
tutarını bu fona ayırmakta, fonda biriken paralar ise afet tahvili gibi finansman araçlarına
yatırılmaktadır. Fona aktarılacak payın belirlenmesinde, afetin toplam maliyetinin yıllık
gerçekleşme oranına bölünmesi ile elde edilen miktar belirleyici olmaktadır.
Afet rezerv fonu; acil müdahale, yardım, kurtarma ve yeniden yapılanma gibi çeşitli
amaçlar için kullanılmaktadır. Ayrıca doğal afetlerin türüne göre fon uygulamaları bazı
ülkelerde farklılaşmaktadır. Örneğin Endonezya, Malezya ve Filipinler’de tsunaminin yol açtığı
zararlara yönelik fon uygulamaları daha yaygındır.
Afet rezerv fonunun oluşturulabilmesinde ülkenin bütçe dengesinin sağlanmış olması
veya bütçe fazlası vermesi önemli bir etkendir. Bütçe açığına sahip bir ülkenin fon sıkıntısı
çekme ihtimali yüksek olduğu için afet rezerv fonu oluşturması çok doğru olmayabilir. Ayrıca
rezerv fonlarında önemli miktarda kaynak biriktirmek zaman alabilmektedir. Ayrıca büyük
afetlerden sonra fon tüketilmiş olabilir ve fonda yeniden kaynak biriktirmek gerekebilir. Bu tarz
risklerle mücadele etmek amacıyla bazı ülkelerde rezerv fonuna kaynak aktarımı yasal olarak
güvence altına alınmıştır. Örneğin; Kolombiya’da federal hükümet bütçe gelirlerinin belirli bir
kısmını doğal afet rezerv fonuna aktarmakla yükümlüdür ve bu durum yasayla güvence altına
alınmıştır.
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9.1.2. Afet Sigortası
Doğal afet, kaza, yangın, hırsızlık, ölüm, kuraklık gibi riskler yüzünden gelecekte ortaya
çıkabilecek kayıpları karşılamak amacıyla belli bir prim karşılığında satın alınan güvenceye
sigorta denilmektedir. Bir başka tanıma göre sigorta benzer risk grubunda bulunan kişilerin
maddi güçlerini birleştirerek yardımlaşmasıdır. Diğer deyişle aynı risk grubunda bulunan kişiler
bir araya gelerek kişi başına düşen maliyetleri azaltmakta ve büyük riskler dahi kişiler arasında
paylaştırılmış olmaktadır. Doğal afetler nadiren ortaya çıkmaları ve ortaya çıktıklarında da
maddi ve manevi olarak büyük yıkımlara sebep olmaları nedeniyle olağan üstü riskler olarak
nitelendirilmektedir. Bu durum doğal afetlere yönelik sigorta primlerinin yüksek olmasına yol
açmakla birlikte bazı doğal afetlerin de sigorta kapsamı dışında bırakılmasına neden
olabilmektedir.
Finansal araçlar içerisinde en yaygın kullanılan ve başarılı sonuçlar veren afet
finansman yöntemi afet sigortasıdır. Doğal afetlere karşı sigorta mekanizmasının
oluşturulmasının kökenleri özellikle ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan doğal
afetlerdir. Yaşanan afetler doğal tehlikeler karşısında sigortanın önemini ortaya çıkartmış ve
afet risk sigortası piyasalarının oluşturulmasına neden olmuştur. Ancak sigorta uygulaması,
doğal afetlerin yaratmış olduğu bütçesel baskıların hafifletilmesine yardımcı olması ile
bilinmesine rağmen gelişmekte olan ülkelerdeki uygulaması bugüne kadar sınırlı kalmıştır.
Günümüzde afet sigortaları hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından
düzenlenmektedir. Büyük ölçekli doğal afetlerin yönetiminde özel sigorta piyasalarının afet risk
azaltım faaliyetleri kamu sektörüne göre daha etkindir. Örneğin 1939 yılında İsviçre’de özel
sigorta şirketleri devletten doğrudan mali destek almaksızın Doğal Tehlike Havuzu isimli fonu
oluşturmuştur. Benzer doğrultuda, Portekiz’de de özel sigorta sektörü deprem riskleri nedeniyle
ortaya çıkan zararları karşılamak için bir havuz mekanizması oluşturulmuştur
Afet sigortasının farklı türleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri risk havuzudur. Bu
yöntemde belirli ülkeler bir araya gelerek bir havuz oluşturmakta ve doğal afete maruz kalan
ülke bu havuzdan belirli kurallar dâhilinde faydalanabilmektedir. Havuz sisteminin etkin
çalışabilmesi için havuzun olabildiğince büyük ve ülkelerin risk yapısındaki korelasyonun
olabildiğince düşük olması gerekmektedir. Bir başka sigorta türü ise mikro sigortadır. Bu
yöntemin de daha çok gelir durumu yetersiz olan ve tarımla uğraşan bireylerin kullandığı
sigorta türü olduğu söylenebilir.
En önemli afet öncesi finansman yöntemi olan afet sigortası konusu kitabın onikinci
bölümünde, ülkemizde ve dünyada uygulanan afet sigortası yöntemleri ise onüç ve ondördüncü
bölümlerinde ayrıntılı şekilde işlenecektir.

9.1.3. Afet Tahvili
Son yıllarda, deprem, sel, fırtına, kasırga gibi doğal afetlerin sayısında ve şiddetinde bir
artış eğilimi gözlenmektedir. Dolayısıyla afetlerin ekonomik hasar tutarı ve sigorta teminatı
altındaki hasar tutarı da artmaktadır. Bu nedenle sigorta şirketlerinin afet risklerini fonlama ve
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azaltma ihtiyaçları daha belirgin olarak ortaya çıkmış ve bu ihtiyacı karşılayacak çeşitli finansal
enstrümanlar geliştirilmeye başlanmıştır.
Sigorta şirketleri, belirli bir prim ödemesi karşılığında sigorta şirketlerinin risklerini
transfer etmektedir. Ancak doğal afetlerin gerçekleşme olasılığı düşük olmakla birlikte yüksek
hasar olasılığına sahip olmaları, sigorta şirketleri için tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle
1990’lı yıllarda ABD’de sigorta sektörüne uygun menkul kıymetler geliştirilmiştir. Organize
ve organize olmayan (tezgah üstü) piyasalarda opsiyon, swap, future ve tahvil şeklinde işlem
gören ve sigorta şirketleri tarafından ihraç edilen bu türev ürünler ve menkul kıymetlerden en
yaygın olanı afet tahvilleridir. Sigorta şirketleri, afet tahvilleri aracılığıyla, hem afet risklerini
finanse etmekte hem de afet risklerini sermaye piyasası yatırımcılarına transfer etmektedir.
Afet tahvilleri, sigorta sözleşmelerini menkul kıymetlere dönüştürerek, sigorta
piyasaları ile sermaye piyasaları arasındaki köprü oluşturan bir finansal enstrüman olup, afet
riskini transfer etmek ve fonları yönlendirmek için kullanılmaktadır. Afet tahvili, kupon
ödemelerinin ve/veya anapara geri ödemesinin, önceden tanımlanan belirli bir afetin
gerçekleşmesine bağlı olduğu bir tahvildir. Diğer bir deyişle afet tahvili, afet hasarlarının
tahvilde tanımlanan belirli bir tutarı geçmesi durumunda, yatırımcıların faizin ve/veya
anaparanın bir kısmından veya tamamından vazgeçmelerini gerektiren bir tahvildir.
Tanımlanan afet olayı gerçekleştiğinde, tahvili ihraç eden sigorta şirketi, tahvilin faiz veya
anapara ödemelerini yapmayacak ve bu tutarları sigorta tazminatlarını ödemek için
kullanabilecektir. Bu tahvilleri, sadece sigorta şirketleri değil, afet riski yüksek bölgelerde
faaliyet gösteren veya üretim tesisleri bulunan işletmeler de ihraç edebilirler. Yatırımcılar ise,
afet hasarının büyüklüğüne ve tahvilin özelliğine bağlı olarak, faiz ve/veya anaparanın bir
kısmını veya tamamını kaybetme olasılığına karşı, daha yüksek getiri için bu tahvilleri satın
almaktadırlar. Büyük hasarlı afetler çok nadiren gerçekleştikleri için, tahvilin faiz ve
anaparasının ödenmeme olasılığı da düşük olmaktadır. Yatırımcılar bu risk için ilave risk primi
talep ettiklerinden, bu tahvillerin getirileri diğer benzer menkul kıymetlere göre daha yüksek
olmaktadır.
Doğal afet tahvillerinde riskler deprem, kasırga veya sel gibi doğal afetlerdir. Riskin
gerçekleşmesi durumunda sigortalı varlıklarda meydana gelebilecek maddi hasar, tahvil
yatırımcısı tarafından karşılanmaktadır. Böylece gerçekleşebilecek büyük hasarlı riskler
sermaye piyasasında dağıtılmakta, tahviller etkili birer risk yönetim aracı işlevi görmektedir.
Afet tahvillerinde temel nokta ise, belirtilen afet olayının tanımlanan vadede
gerçekleşmemesidir. Eğer belirtilen afet bu süre içinde gerçekleşir ise tahvil sahibi, faiz
ödemesini ya da faiz ve anapara ödemesini alamamaktadır. Afetin gerçekleşmemesi durumunda
ise vade sonunda faiz ve anapara ödemesi yapılmaktadır.
Afet tahvillerinin, 1990’ların başlarında konuşulmaya başlanılmasına karşın, 1996
yılına kadar ilgi görmediği söylenebilir. 1995 yılında ABD’de yaşanan doğal afetler sonrasında
Amerikalı sigortacılar, daha büyük afetlere karşı korunmak için yeni enstrümanlar aramaya
başlamışlardır. İlk halka arz edilecek afet tahvilleri, Kasım 1996’da Morgan Stanley tarafından
Kaliforniya Deprem Birimi (California Earthquake Authority - CEA) adına ihracı planlanan
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tahvillerdir. İlgili birim Northridge depreminden sonra, sigorta şirketlerinin sigorta yapmak
istememesi üzerine, Kaliforniya ev sahiplerini sigortalamak için devlet tarafından oluşturulan
bir kurumdur. CEA adına ihracı planlanan bu “deprem risk tahvilleri” programına göre, toplam
ihraç tutarı 3,5 milyar dolar, tahvillerin yıllık getirisi %10 ve vadesi 10 yıl olacak, kupon
ödemeleri ise altı ayda bir yapılacaktır. İhraçtan sonraki dört yıllık “risk dönemi” boyunca
Kaliforniya’da toplam hasar büyüklüğü 7 milyar doları geçen bir deprem olursa, tahvillerin
vadesine kadarki faiz ödemeleri yapılmayacak, fakat vade sonunda anapara ödenecekti.
Deprem hasar büyüklüğü, belirlenen tetikleyici değerin (7 milyar dolar) altında kaldığında,
kupon ödemeleri vade sonuna kadar yapılmaya devam edilecekti. Ayrıca toplam 3,5 milyar
dolar tutarındaki ihracın, 2 milyar dolarlık kısmının vade sonundaki anaparanın geri
ödenmesinde kullanılmak üzere ayrılması ve kalan 1,5 milyar dolarlık kısmının ise bir sigorta
fonuna aktarılması zorunlu tutulmuştu. Bu tahvilin ihracından son anda vazgeçilmesine karşın
yeni bir aktif sınıfı doğmuş ve sonraki afet tahvili ihraçları için bir ilk adım olmuştur. Afet
tahvilleri piyasası için dönüm noktası olarak ifade edilen ihraç ise, 1997 yılındaki Residential
Reinsurance şirketinin afet reasüransını fonlamak için 477 milyon dolarlık kasırgaya bağlı
tahvilleridir. Bu ihracın başarısının ardından diğer sigorta şirketleri de benzer menkul
kıymetleri ihraç etmeye başlamışlardır. Kasım 1997’de Goldman Sachs ve Swiss Re New
Markets tarafından, Tokio Marine ve Fire Insurance için 10 yıl vadeli 120 milyon dolarlık Japon
depremine bağlı tahvillerden oluşan işlem, Asya’daki ilk afet tahvili ihracı olmuştur. İlk afet
tahvili ihraçlarından bir diğeri de, AIG ve United States Automobile Association (USAA)
tarafından ihraç edilen depreme bağlı doğal afet tahvilleridir. Aralık 1996 ve Aralık 1998
tarihleri arasında, toplam tutarı yaklaşık 3 milyar dolar olan 18 afet tahvili ihracı yapılmıştır.
Afet tahvilleri piyasası, ilk ihraçların başladığı 1997 yılından itibaren büyümeye devam
etmiştir. 2005 yılında yapılan 10 afet tahvili ihracının toplam değeri 1,99 milyar dolar iken,
2006yılında yapılan ihraçların sayısı 20’ye, toplam ihraç tutarı ise 4,69 milyar dolara ulaşmıştır.
1997yılından beri yapılan 89 ihracın toplam değeri ise 15,35 milyar dolardır.
Türkiye’de ilk afet bonosu 2013 yılında DASK tarafından Bermuda’da kurulan
Bosphorus 1 Re isimli şirket tarafından ihraç edilmiştir. İlgili bonolar İstanbul’da olası bir
deprem riskine karşı üç yıl vadeli ihraç edilmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P’den
BB+ kredi notunu alan bononun ihraç tutarı başta 100 milyon dolar olarak belirlenmiş, daha
sonra 400 milyon dolara yükseltilmiştir. Portföy, yüksek kredi derecesine sahip ABD hazine
para piyasası fonlarında, Munich Re’nin varlık yönetim şirketi olan MEAG tarafından
yönetilmiş ve varlıkların değerlendirildiği araçların getirisinin %2,5 üzerinde yıllık getiri
sağlayacağı tahmin edilmiştir. Bosphorus 1, global afet bonosu piyasasının Türk coğrafyasına
ilişkin riskler ile tanışmasını sağlamış ve Türk sigorta sektörüne öncülük ederek afet
finansmanında alternatif piyasaların ve ürünlerin kullanımının yolunu açmıştır.
Birincil ve ikincil işlemler açısından başlıca afet tahvili piyasası ABD’dir. ABD’yi,
Japonya ve Avrupa izlemektedir. Afet riskinin kapsadığı bölge veya ülkeler açısından da ABD,
Japonya ve Avrupa ilk sıralarda yer almaktadır.
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9.1.4. Olağanüstü Durum Kredisi
Dünya Bankası ve Amerika Kıtası Kalkınma Bankası gibi uluslararası kuruluşlar son
yıllarda doğal afetlerden etkilenen gelişmekte olan ülkeler için olağanüstü durum kredisi olarak
adlandırılan yeni bir araç geliştirmişlerdir. Olağanüstü durum kredisi düşük faiz oranları ile
borçlanabilme imkânı sağlamaktadır. Başka bir değişle doğal afet esnasında kaynaklara hızlı ve
esnek erişim olanağı sunmakta ve hükümetlerin kısa vadede rahat bir nefes almasına yardımcı
olmaktadır.
Olağanüstü durum kredisi düzenlemeleri, yıllık küçük bir ücret karşılığında, daha
önceden kararlaştırılan bir faiz oranından belli bir miktarı derhal borçlanabilme opsiyonu
tanıyan afet öncesi finansman yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde riski transfer edilmek
yerine zamana yayılmaktadır. Kredi seçenekleri ise çoğu zaman alternatif risk transfer araçları
altında gruplandırılmaktadır. Böylece olağanüstü durum kredileri doğal afetten önce yıllık
küçük idari maliyetlere sahipken afet sonrasında büyük borç servis ödemelerine sahiptir.
Olağanüstü durum kredilerine özellikle Hint Okyanusu’nda bulunan ada ülkeleri mali
direnç sağlamak amacıyla başvurmaktadır. Krediler afet sonrasında hükümetlere ek bir
finansman kaynağı olmakla birlikte kredilerin miktarı ülkenin borçlanma kapasitesi ile
sınırlandırılmaktadır. Yüksek borç miktarına ve sınırlı borçlanma kapasitesine sahip olan pek
çok küçük ada ülkesinde durumun böyle olduğu söylenebilir. Örneğin; konumu ve topografyası
gereği sıklıkla sellere, hortumlara ve toprak kaymalarına maruz kalan Seyşeller olağanüstü
durum kredisini kullanan ilk Afrika ülkesidir. Ülkede 2013 yılında meydana gelen kasırga
sonrasında 8,4 milyon dolar zarar (ülkenin 2012 yılı GSMH’nin %0,77’si) oluşmuştur. Bu
durum karşısında hükümet acil durum kararı aldığı zamanlarda kullanılmak üzere olağanüstü
durum kredisi oluşturmuştur.

9.2. Afetlerden Sonra İzlenen Finansman Yöntemleri
Doğal afet zararlarının karşılanmasında afetlerden sonra izlenen finansman yöntemleri
yukarıda bahsedilen afet öncesi araçları destekleyici konumdadır. Özellikle beklenmedik bir
zamanda meydana gelen ve yıkıcı etki gösteren afetlerden sonra, afet öncesi izlenen finansman
yöntemleri yeterli olamayabilmektedir. Bu durumda gerek afet sonrası acil yardım ve müdahale
sürecinde, gerekse de iyileştirme ve yeniden yapılandırma süreçlerinde destekleyici olarak afet
sonrası finansman yöntemlerine başvurulabilir. Örneğin 1999 yılında meydana gelen Marmara
Depremi’nden sonra hasarların telafisi için kullanılabilecek mevcut bütçe kaynakları yetersiz
kalmıştır. Bu nedenle mevcut harcamalarda tasarruf imkânlarının oluşturulması ve ilave
finansman kaynaklarının hayata geçirilmesi gerekli görülmüştür. Marmara Depremi sonrası
mevcut bütçe imkânlarına göre kamu yatırımları açısından kullanılabilecek kaynaklar (afet
sonrası finansman yöntemleri); (1) yedek ödenek, (2) yatırımları hızlandırma ödeneği ve (3) ek
bütçe kanun tasarısı olmuştur.
Afetlerden sonra izlenen finansman yöntemlerinden başlıcaları; bütçe ve kredilerden
aktarmalar, vergiler, yurtiçi veya uluslar arası borçlanma ve bağış yardımlarıdır.
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9.2.1.Bütçe ve Kredilerden Aktarmalar
Hükümetlerin afetlerle mücadelesinde afet sonrası önemli araçlardan biri bütçe ve
kredilerden yapılan aktarmalardır. Ülkeler meydana gelen afetlerden sonra afet sonrası
müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçlerinde, mevcut genel veya yerel
bütçelerinden afet yönetiminde görev alan kurum ve kuruluşların bütçelerine aktarmalar
yapabilmektedir. Afetlerin türü, büyüklüğü ve etki alanına göre söz konusu aktarımların miktarı
büyüyebilmekte, hatta bazı durumlarda genel veya yerel bütçelerden belirli oranlarda yapılacak
aktarımlar yeterli olamayabilmektedir. Bu durumda iyileştirme ve yeniden yapılanma içi ek
kaynağa ihtiyaç duyan ülkeler vergi, borçlanma veya bağış alma gibi diğer afet sonrası
finansman yöntemlerine başvurabilmektedir.
Ülkemizde de deprem/doğal afet zararlarının giderilmesi amacıyla ortaya çıkan mali
kaynak gereksinmelerinin karşılanmasında bugüne kadar başvurulmuş en yaygın yöntemlerden
biri bütçeden kaynak aktarma olmuştur. Ancak bu ve benzeri afet sonrası finansman yöntemleri
yerine, önceden bir fon oluşturulabilmesi ve fon kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının
daha yararlı olacağı düşünülmektedir.
2011 yılında Van’da yaşanan deprem sonrasında deprem bölgesindeki ihtiyaçların
karşılanması için AFAD ve Başbakanlık kaynaklarından bölgeye 512 milyon TL
gönderilmiştir. Söz konusu tutarın 502 milyonu Toplam Acil Yardım Ödeneği’nden 10 milyonu
da Başbakanlık’tan karşılanmıştır. Bunun yanında depremin yaralarını sarmak için diğer
Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 1,2 milyar TL; Kızılay tarafından 121,7 milyon
TL ve Valilikler tarafından 21,3 milyon TL yardım yapılmıştır. Ayrıca deprem sonrasında
bölgede kalıcı konut yapacak olan TOKİ’ye aktarılan tutar 2,3 milyar TL olarak görülmektedir.
“Evini Yapana Yardım” kapsamında aktarılan tutar ise 254,5 milyon TL’dir.
1999 yılında yaşanan büyük Marmara Depremi sonrasında da afet sonrası finansman
yöntemlerinin kullanılması gündeme gelmiştir. Ancak o dönem itibariyle 3.752 milyon dolar
olarak tahmin edilen bu finansmanın tamamen mevcut bütçe imkanları ve aktarımlarıyla
karşılanması mümkün görülmemiştir. Bu nedenle ilave gelir kaynaklarının bulunmasına ya da
borçlanma yoluna gidilmesine çalışılmıştır. Ancak bütçe üzerindeki faiz yükü dikkate
alındığında iç borçlanmanın da en son alternatif olarak düşünülebileceği belirtilmiş, bu nedenle,
zararın telafisi için TBMM’de bulunan vergi tasarılarına öncelik verilmiştir.
1999 yılı Marmara Depremi sonrasında çıkarılan Bedelli Askerlik Yasası’da ülkemiz
için afet sonrası önemli bir finansman aracı olmuştur. Yapılan düzenleme ile deprem
felaketinde uğranılan ağır kayıpların ve bu afet nedeniyle doğan zararların giderilmesine
katkıda bulunmak amacıyla 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğan yükümlülerden her ne sebeple
olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanların, bir defaya mahsus olmak üzere
15 bin mark bedel ödeyerek askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri öngörülmüştür. Bunun
yanında 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olanlar da 20 bin Alman Markı veya karşılığı
bedel ödeyerek uygulamadan yararlanabilmiştir. Uygulamadan 105 bin kişinin yararlanacağı
ve bunun sonucunda yaklaşık 1,3 milyar mark bir gelir elde edileceği öngörülmüştür. Bununla
birlikte fiili olarak uygulamadan yararlanan sayısı 72 bin 290 kişi, uygulamadan elde edilen
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toplam gelir ise 1,1 milyar mark olmuştur. Yapılan düzenlemede uygulama kapsamında
yatırılacak paraların T.C. Ziraat Bankasında açılacak özel bir hesaba aktarılması hükmüne yer
verilmiş, bu miktarların nerede, ne amaçla ve ne şekilde kullanılacağına yönelik hususlar
düzenlenmiştir. Elde edilen gelirin tamamı, deprem afetinin neden olduğu kayıpların
giderilmesi için kullanılmıştır.

9.2.2.Vergiler
Yaşanan doğal afetlerin tahribatının giderilmesi ve yeniden inşa faaliyetleri, büyük
ölçüde kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Özellikle depremler gibi olağanüstü
durumlarda kamu harcamaları arttığı için kamu finansman ihtiyacı da artmaktadır. Bahse konu
finansman ihtiyacının karşılanması için bir taraftan ülke genelinde herkesi etkileyen ek vergiler
konulurken, bir taraftan da doğal afetten zarar gören mükelleflerin vergi ödevlerini azaltıcı
politikalar uygulanmaktadır.
Doğal afetin yaşandığı bölgelerde yaşanan en önemli mali sorun, vergi kaynaklarının
kaybıdır. Bu kayıp en başta can kaybının neden olduğu işgücü kaybı ve buradan ortaya çıkan
gelir vergisi kaybıdır. İkinci olarak afetin yaşandığı yerlerdeki işyerlerinin yıkılması, ticari ve
mesleki faaliyetlerden elde edilen kazancı azalttığı için gelir ve kurumlar vergisi kaybı söz
konusu olmaktadır. En önemlisi ise özellikle büyük depremlerim yaşandığı bölgelerdeki ticari
hayatta canlılığın azalması sonucu ortaya çıkan KDV ve ÖTV gibi tüketim vergileri kaybıdır.
Öte yandan özellikle birinci derece deprem bölgesi olan yerlerde mevcut olan deprem riski
buralarda yapılan yatırımları azaltmaktadır. Yatırımların azalması ise vergi kapasitesinin
azalmasına yol açmaktadır. Bu bölgelerden diğer bölgelere doğru yaşanan göç ise işgücü
kaymasından dolayı doğal afet bölgelerindeki mükellef sayılarını azaltmaktadır.
Doğal afet yaşandıktan sonra uygulanan vergi politikaları; doğal afetin finansmanı için
alınan ek vergiler ve mükelleflerin vergi yük ve ödevlerini hafifletici politikalar şeklinde ikiye
ayrılarak incelenebilir.
a) Mükelleflerin Vergi Yükünü ve Ödevlerini Hafifletici Politikalar: Doğal afetin
yaşandığı bölgelerdeki vergi mükellefleri doğal afetten çeşitli düzeylerde etkilenmektedir. Bu
etkilerin hafifletilmesi için mükelleflerin vergi yüklerini hafifletici bazı avantajlar
sağlanabildiği gibi vergi ödevlerinde de kolaylıklar sağlanmaktadır. Mükelleflerin vergi
yüklerini hafifletici tedbirler; tahakkuk etmiş bazı vergilerin terkin edilerek tahsilinden
vazgeçilmesi, o sene içerisinde alınan bazı vergilerin iade edilmesi biçiminde olabilir. Benzer
şekilde vergi yükünü dolaylı olarak hafifletmek için firmaların doğal afetten zarar gören
mallarının doğrudan giderleştirilmesi, yüklenilen KDV’lerinin indirime konu edilmesi ve
hızlandırılmış amortisman uygulamaları yapılabilir. Vergi ödevlerini kolaylaştırıcı tedbirler
olarak; vergi ödemelerinde erteleme (tecil) ve mücbir sebep ilanına başvurulmaktadır. Bu iki
uygulamadan birincisinde doğal afetten zarar gören mükellefler için bir finansal rahatlama
saklanırken ikincisinde şekli ödevlerin yapılması konusunda mükelleflerin yükü
hafifletilmektedir.
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b) Doğal Afetin Finansmanı İçin Alınan Ek Vergiler: Doğal afetlerden kaynaklanan
fiziki, ekonomik ve sosyal tahribatın giderilmesi büyük finansman ihtiyacına neden olmaktadır.
Söz konusu finansman ihtiyacı, bağışlar ve borçlanmayla belli ölçülerde karşılansa da yeterli
olmamaktadır. Bu durumda mecburen ya mevcut veriler artırılmakta ya da vergi vb. mali
yükümlülüklere başvurulmaktadır. Doğal afet dönemlerinde devletin egemenlik gücünü
kullanarak sağlayabileceği en kolay gelir vergilerdir. Zira olağanüstü zamanlarda toplumsal
hassasiyetin artması, seçmenlerin siyasi iktidara karşı daha toleranslı davranmalarına neden
olmaktadır. Seçmenler vergi yükleri artsa da bu yük artışına ciddi tepkiler vermemektedir.
Olağanüstü vergiler, verginin belirlilik, uygunluk ve ödeme gücü ilkeleriyle çelişebilmektedir.
Nitekim 1999 yılında yaşanan depremin finansmanı için alınan ek vergiler, genellik, eşitlik,
adalet ve belirlilik ilkeleriyle çelişmiştir. Bu sebeple genellikle sınırlı bir süreyle
uygulanmaktadır. Ancak deprem gibi olağanüstü durumda konulan bazı vergilerin sürekli vergi
haline dönüştürüldüğü de bir gerçektir.
1999 yılında meydana gelen Marmara Depremi’nin neden olduğu kaynak gereksinimini
gidermek için başvurulan ilk yol yapılan olağanüstü bütçe çerçevesinde ek vergilerin konulması
olmuştur. Bu bağlamda 26 Kasım 1999 tarihinde Deprem Vergileri Kanunu çıkartılmıştır. Bu
kanunla deprem vergileri adı altında bazı gelir ve servet unsurları üzerine vergi konulmuştur.
Bu vergiler; (1) Gelir unsurları üzerine konulan vergiler, (2) Servet unsurları üzerine konulan
vergiler ve (3) Harcama unsurları üzerine konulan vergiler olmak üzere üç başlık altında
incelenmektedir.
(1) Gelir Unsurları Üzerine Konulan Vergiler: 1998 yılında beyan edilen gelir ve
kurumlar vergisi matrahı üzerinden %5 oranında ek gelir ve kurumlar vergisi alınmıştır.
Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bolu illerinin merkez ve ilçelerinde gelir ve kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunanlar ile depremde yakınlarını kaybedenler vergiden muaf kılınmışlardır.
(2) Servet Unsurları Üzerine Konulan Vergiler: Servet unsuru olarak motorlu taşıtlar ve
emlak üzerinden ikinci bir defa vergi alınmıştır. Ek emlak vergisi, 1999 yılı matrahı üzerinden
alınırken Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 1999 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi
tutarı kadar alınmıştır. Bu iki vergi ile ilgili olarak da depremden zarar görenlere muafiyetler
tanınmıştır. Depremde hayatını kaybedenlerin mirasçıları için Veraset ve İntikal Vergisi
istisnası sağlanmıştır. Bu vergiler depremden sonra ilk kez çıkarılan vergiler değil, yıl içinde
tahsilat sayısı artırılan vergiler olarak dikkat çekmektedir.
(3) Harcama ve İşlemler Üzerine Konulan Vergiler: 31.12.2003 tarihine kadar
uygulanmak üzere deprem vergisi olarak Özel İletişim Vergisi ve Özel İşlem Vergisi
öngörülmüştür. 1999 Marmara Depremi’nden sonra depremin yaralarını sarmak amacıyla ilk
kez çıkarılan vergilerden biri olan Özel İletişim Vergisi, cep telefonu işletmecilerinin sunduğu
tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri üzerinden %25 oranında alınmıştır. Bu vergi,
uygulama süresi bitince geçici vergi olmaktan çıkartılmış ve sürekli vergi haline getirilmiş,
ayrıca kapsamı da genişletilmiştir. Verginin kanuni mükellefi bahse konu hizmetleri sunan
mükellefler iken fiili yükleniciler bu hizmetlerden yararlananlardır. Özel İşlem Vergisi ise, iki
ayrı konu üzerinden alınmıştır. Bunlardan birincisinde eğitime katkı payı alınan işlemlerden
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kâğıtlar için ödenen eğitime katkı payı tutarı kadar ayrıca özel işlem vergisi alınmıştır.
Diğerinde ise vadeli mevduat ve vadeli döviz tevdiat hesabı ile özel finans kurumlarınca açılan
katılma hesabı sahiplerinden, her vade sonunda, her bir hesap için bankalar ve özel finans
kurumlarınca özel işlem vergisi alınmıştır.

9.2.3. Yurtiçi veya Uluslararası Borçlanma
Afet sonrası başvurulabilecek önemli finansman yöntemlerinden biri de yurtiçi veya
uluslararası borç alımıdır. Borçlanma belli bir süre sonunda geri ödenmek koşuluyla para ve
benzeri değerin ödünç alınmasıdır. Bir başka deyişle, alınan bir borcun faiziyle birlikte geri
ödenmesidir. İç borçlanma ise, dar anlamda kamu kesiminin ülke sınırları içindeki kişi veya
kurumlardan milli para cinsinden borçlanmasıdır. İç borçlanmada kişi ve kurumların uyruğu ile
borcun milli para cinsinden olması hususu önemlidir. İç borçlanmada iç kaynaklara
başvurulmaktadır. Ülkeye yeni bir kaynak girişi yapılmamaktadır. Bu borç milli gelirin kapsamı
içindedir ve devletin iç sorunudur. Devlet bu borcu ülke çıkarlarına göre kullanmaktadır. Diğer
ülkelerin çıkarlarıyla herhangi bir çatışma söz konusu değildir. İç borçlanmada alacaklı ve
borçlu aynı ekonomi içinde olduğundan milli gelirin miktarında herhangi bir değişiklik
meydana gelmemektedir. Yalnızca iç borçlanmanın dağılımında ve yapısında önemli
değişiklikler meydana gelmektedir. İç borçlanma sonucu milli gelirin bir kısmının bireyler, özel
teşebbüsler ve kamu kuruluşlarından devlete transferi söz konusudur. Bu borçlanmanın geri
ödemeleri ise vergi gelirleri ile karşılandığından milli gelirin dağılımında değişikliğe yol
açmaktadır.
Afet sonrası özellikle iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçleri için yeterli kaynak
bulamayan devletler farklı araçlardan yararlanılarak iç veya dış borçlanma yoluna
gidebilmektedir. Ülkemizde uygulanan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), T.C. Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından yurt içi piyasada ihraç edilen borçlanma senetlerini ifade
etmektedir. Borçlu olan devlet, DİBS sahiplerine kupon ödeme tarihlerinde ve vade sonunda
borçlu olduğu tutarı ödemektedir. DİBS’ler vadeleri boyunca ikincil piyasalarda kişi ve
kurumlar tarafından alınıp satılabilmektedir. DİBS’ler vadelerine, ihraç yöntemlerine, ihraç
edildikleri para birimi cinsine, faiz ödeme türlerine, üzerlerinde kupon taşıyıp taşımamalarına
göre farklı açılardan sınıflandırılabilir. En çok kullanılan sınıflandırma vadeye göre
yapılmaktadır. Buna göre; bir yıl ve daha uzun vadeli DİBS’ler Devlet Tahvili, bir yıldan kısa
vadeli DİBS’ler ise Hazine Bonosu olarak adlandırılmaktadır.
İç borçlanma konusunda kullanılabilecek araçlardan biri de Gelir Ortaklığı Senetleri’dir.
Gelir Ortaklığı Senetleri, Hazine tarafından geliri Kamu Ortaklığı Fonu’na aktarılmak üzere
satılan köprü, baraj, elektrik santralı, karayolu, demiryolu, telekomünikasyon sistemleri ile sivil
kullanıma yönelik deniz ve hava limanları ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluşlarına ait
olanların gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık hakkına sahip olmasını sağlayan
senetlerdir. Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapı
tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir. Elinde bulunduran yatırımcının bu tesislerin
mülkiyeti ve işletmesi ile hiçbir ilişkisi yoktur. Gelir ortaklığı senetleri, hukuki statüsü itibarıyla
adındaki “ortaklık” ibaresine rağmen, değişken faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır.
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İç borçlanma araçları dışında devletler dış borçlanma yoluyla da kaynak sağlamaya
çalışabilir. Devletler, diğer devletlerden, Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası
gibi uluslar arası kuruluşlardan, piyasalardan tahvil ihracı yaparak veya yabancı bankalardan
dış borçlanma yoluna gidebilir. 1999 Marmara Depremi’nden sonra ülkemiz deprem
vergilerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan ve ülkelerden borçlanma yoluna gitmiştir. Başta
Dünya Bankası ve IMF olmak üzere İslam Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi
kuruluşlar ve ülkelerden bir kısmı hibe bir kısmı ise borç olarak kaynak sağlanmıştır. Söz
konusu kaynağın toplamı 3,5 milyar dolar olarak hesap edilmiştir. Deprem sonrası yardımların
büyük çoğunluğu uzun vadeli kredi şeklindedir. Hibelerin toplamı ise oldukça düşüktür. IMF
ile olan ilişkileri ise ayrı bir şekilde değerlendirmek mümkündür. Keza 1999 yılı Aralık ayı
sonunda IMF ile stand-by anlaşması imzalanmıştır.
Bunun yanında Dünya Bankası 2005 yılında İcra Kurulu, Türkiye’de gerçekleştirilecek
olan “İstanbul Sismik Riski Azaltma ve Acil Durumlara Karşı Hazırlıklı Olma Projesi
(ISMEP)” için 310 milyon Euro (400 milyon dolar) krediye onay vermiştir. Dünya
Bankası’ndan yapılan açıklamada, projenin ana hedefinin, İstanbul’u muhtemel büyük bir
depreme karşı daha dayanıklı bir şehir haline getirmeyi amaçlayan sürecin başlatılması olduğu
belirtilmiştir. Bununla birlikte ilgili projeye verilen desteğin afet sonrası değil afet öncesi
finansman aracı tanımına daha çok uyduğu söylenebilir.

9.2.4. Bağış Yardımları
Ülkeler için afet sonrası önemli finansman araçlarından biri de ülke içinde toplanan ve
diğer ülke ve kuruluşlardan gelen bağış ve yardımlardır. Özellikle büyük ölçekli afetlerden
sonra devletler açtıkları banka hesapları aracılığı ile kaynak toplamaya çalışmaktadır. Örneğin
2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrasında 24 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlığı tarafından bir yardım kampanyası oluşturulmuş ve banka hesap numaraları
kamuoyuna duyurulmuştur. Bunun yanında VanValiliği'ne 3 milyon TL acil yardım ödeneği
gönderilmiştir. Deprem haberinin dünyada duyulmasının ardından pek çok uluslararası
kuruluştan ve devletten başsağlığı mesajları ve yardım teklifleri gelmiştir. Ülkemizdeki
yetkililerden ise Türk ekiplerinin afet yönetimi kapasitesine sahip olduğu açıklaması yapılmış
ve Azerbaycan, Bulgaristan ve İran dışında yapılan tüm yardım teklifleri reddedilmiştir.
Benzer şekilde 1999 Marmara Depremi sonrasında birçok ülkeden yardım ekipleri
deprem bölgesine en kısa zamanda intikal etmiş, bölgeye çok sayıda yardım malzemesi
getirilmiştir. Deprem sonrası deprem yaralarının sarılması ve bölgenin yeniden inşası için
sadece yurt içi kaynaklar kullanılmamış, bunun yanında farklı ülkelerin ve başta Dünya Bankası
olmak üzere çok sayıdaki uluslararası kuruluşun finansal desteği sağlanmıştır. Keza 17 Ağustos
depremi tüm dünyada büyük yankı uyandırmış, birçok ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan
gerek acil yardım ekibi, gerekse araç, gereç ile tıbbi ve insani yardım malzemeleri
gönderilmiştir. Depremin ardından dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, eşi ve kızı ile birlikte
İzmit'e gelerek Doğukışla'da bulunan çadırkenti ziyaret etmiştir. Ayrıca toplamda 52 ülkenin
yardımı söz konusudur. Japonya, Belçika, İsrail, Azerbaycan, Bangladeş, KKTC, Kıbrıs Rum
Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir, Almanya, İtalya, Pakistan,
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Ürdün, Fransa, Rusya, İngiltere, Mısır, Yunanistan, Gürcistan, İsveç, Macaristan, Malezya,
Finlandiya ve ABD yardım eden ülkelerin yalnızca yarısıdır. Uluslararası kuruluşlardan Dünya
Bankası’nın Türkiye’ye gönderdiği koordineli yardımların tutarı ise yaklaşık olarak üç milyar
dolardır. Bu yardımın yaklaşık bir milyar doları acil yardım olarak öngörülmüştür. Bankanın
yapacağı yardımların temel amacı acil ihtiyaçların giderilmesi ve yeniden inşanın hızlı bir
şekilde gerçekleştirilmesidir. Fakat bununla birlikte sigorta sisteminin iyileştirilmesi, afet
yönetimi ve yapı kurullarının oluşturulması gibi kurumsal iyileşmeler de bu yardımlarla
öngörülmüştür. Özetle depremin dışsal finanması için başta IMF olmak üzere ve Dünya
Bankası olmak üzere uluslar arası kuruluşlar ile çeşitli ülkelerden yardım alındığı söylenebilir.
Son yıllarda yaşadığımız en büyük beşeri afet olan Soma faciası sonrasında dikkat çeken
konular ulusal medyada konuya gösterilen ilgi, düzenlenen yardım kampanyaları ve yapılan
bağışlar olmuştur. Ayrıca Beşiktaş ile Gençlerbirliği ve Kardemir Karabükspor ile Sivasspor
arasında oynanacak olan Süper Lig maçlarından elde edilecek gişe hâsılatlarının tamamının
Soma'daki ihtiyaç sahiplerine bağışlanacağı açıklanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü resmî sitesi
aracılığıyla yaptığı açıklama ile futbol takımının ileriki dönemlerde yapacağı özel maç
gelirlerinin Soma'daki yardıma muhtaç ailelere bağışlanacağını duyururken, Soma'ya 2 tır
dolusu su, çorba ve kuru gıda yardımında bulunmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü ise 15
Mayıs'ta resmi sitesinden yayınladığı açıklamada, kulüp olarak Somalı çocukların eğitim
masraflarını üstleneceklerini duyururken, oluşturulacak burs havuzu ile ilk etapta 100 çocuğun
beş yıl süreyle eğitim masraflarının karşılanacağı ve yardım için 1,8 milyon TL bütçe ayrıldığını
açıklamıştır.
Dünyadan afet sonrası yardım örnekleri incelendiğinde de, yaşanan pek çok afetten
sonra ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bağışlarda bulunduğu görülmektedir. 2004 yılında
Hint Okyanusu’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami afetleri bölgede açlığa
ve susuzluğa neden olmuş; bu sebeple ortaya çıkan hastalıklar, yaralanmalar vb. tüm sıkıntılar
dikkate alındığında tüm dünyada toplam 1,3 milyon insanın yaşanan afetlerden etkilendiği
belirtilmiştir. Afetin büyüklüğü, etkilenen ülkeler ve halklarının durumu nedeniyle afet
sonrasında dünya çapında insani yardım kampanyaları başlatılmıştır. Tsunamiden sonra tüm
dünyadan toplam 14 milyar dolar yardım parası toplanmıştır. Ayrıca Avrupa, Amerika ve
Avustralya gibi bölgelerden birçok sivil toplum örgütü, sağlık, kurtarma ve gıda yardımı
götürmek amacıyla bölgeye ulaşmıştır. Ülkemizden Kızılay da bölgeye ciddi yardımlarda
bulunmuştur. Ayrıca yakın tarihimizde yaşanan Haiti ve Şili depremleri sonrasında da Pek çok
ülke insani yardımda bulunmuş, para verme teminatı sözü vermiş ve acil kurtarma, tıbbi
ekipman, mühendis ve destek personeli sağlamıştır.

9.3. Doğal Afet Zararlarının Finansmanının Önündeki Engeller
Etkili bir doğal afet finansmanının önünde dört temel engel bulunmaktadır. Bu engeller;
hükümetlerin politik kaygıları, ahlaki tehlike, politikacıların tercihlerindeki zaman
uyumsuzluğu ve doğal afetlere yönelik kamu tasarruflarının görünüşteki imkânsızlığıdır. Söz
konusu engeller aşağıda incelenmeye çalışılmıştır;
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 Politik Kaygılar: Hükümetler afet öncesinde gerekli önlemleri almamış olabilir
veya afet anında yardım ve kurtarma faaliyetlerinde başarısız olabilirler. Afet öncesi ve
sonrasında uygulanan yanlış politikalar, seçimlerde politikacılar açısından olumsuz
etkiler meydana getirebilir. Bir başka deyişle afet yönetiminde hükümetlerin başarısız
olmaları, oy kaybına neden olabilir. Aynı zamanda afet dönemlerinde insanların
hükümet politikalarına karşı tepkileri daha fazla olabilmektedir. Bu yüzden hükümetler
afetin yol açtığı kayıpları açıklamak istemeyebilir.
 Ahlaki Tehlike: Sigorta, afet sonrası durumu iyileştirme ve riskleri yönetme
konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü sigorta, çok sayıdaki sigortalı
üzerindeki riskleri dağıtarak riski azaltmakta ve afet sonrasında insanların daha sağlam
durmasına yardımcı olmaktadır. Asimetrik bilgi, ahlaki tehlike ve ters seçim sorunlarına
yol açarak piyasanın işleyişini bozabilmektedir. Sigorta piyasasının başarısız olması
durumunda, sigorta hizmeti ya etkin çalışmamakta ya da yeterli hizmet
sunamamaktadır. Özellikle ahlaki tehlike sigorta piyasasının işleyişini bozmakta ve
sigorta şirketleri sigorta hizmetlerini sunmada isteksiz davranmaktadır. Ahlaki tehlike,
sigorta satın alan kişinin bu sigortaya güvenerek sigorta yaptırdığı konuya gereken özeni
göstermemesi olarak tanımlanabilir. Örneğin yangına karşı evini sigorta ettiren ev
sahibinin yangını önlemede gereken tedbirleri almaması ve daha az dikkatli davranması
ahlaki tehlike ile açıklanmaktadır. Ters seçiş ise sigorta şirketlerinin doğal afet
açısından düşük riskli kişiler ile yüksek riskli kişileri ayırt etmesindeki güçlükler
nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Sigorta piyasasında satıcılar bu bilgiye sahip olmadıkları
için ortalama bir fiyat uygulamakta ve bu fiyat düşük riskli kişiler tarafından yüksek
kabul edildiği için bu kişiler piyasadan çekilmektedir. Dolayısıyla piyasada sadece
yüksek riskli kişiler kalmaktadır.
 Zamansal Tutarsızlık: Afetlere yönelik bütçe politikaları zaman uyumsuzluğuna
yol açabildiği için rasyonel seçmenler afet öncesi bütçelere karşı çıkabilir. Bir başka
deyişle seçmenler, siyasetçilerin afet öncesi bütçeleri kabul edeceğine inanmaktadır.
Siyasetçiler afetlerin yol açtığı zararları karşılamak için vergi oranlarını artırmakta ve
elde edilen gelirleri başka amaçlar için kullanabilmektedir. Örneğin hükümetler
insanların dere yatakları, deprem bölgeleri ve kıyı şeritleri gibi doğal afet riski yüksek
olan bölgelere ev ve işyeri yapmamaları konusunda uyarılarda bulunmaktadır. Fakat
insanlar uyarılara karşın bu bölgelere yerleşmekte ve afetlerin yaşanmasıyla birlikte zor
durumda kalmaktadır. Hükümetler bu durum karşısında gerekli önlemlerin alınacağını
söylemelerine rağmen afet döneminin sona ermesinden sonra herhangi bir önlem
genelde alınmamaktadır. Bu durumda sorun; yaşanan olaylarla, bu olaylara karşı
alınması gerekli tedbirlerin aynı zamana rastlamaması, bir zaman tutarsızlığının söz
konusu olmasıdır.
 Doğal Afetlere Yönelik Kamu Tasarruflarının Görünüşteki İmkânsızlığı:
Kamu tasarrufu, kamunun harcanabilir gelirinden cari giderlerin çıkarılması sonucu
bulunmaktadır. Cari giderler faydaları süreksiz olup her yıl tekerrür eden mal ve hizmet
alımına yönelik giderlerdir. Dolayısıyla kamu tüketimi ile ilgilidir. Kamu tasarruflarının
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yatırımların temelini oluşturması sebebiyle hükümetlerin cari giderleri azaltmaya ve
böylece tasarrufları artırmaya yönelik politikalar uygulaması gerekmektedir. Ayrıca
merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki belirli gelir kalemlerinde yaşanan artış ve
azalışlar kamunun harcanabilir gelirini, belirli harcama kalemlerindeki değişiklikler de
gerek kamunun harcanabilir gelirini gerekse cari giderleri değiştirmek suretiyle kamu
tasarruflarını etkilemektedir. Hükümetlerin sosyal güvenlik ödemeleri, emeklilik
maaşları, borç faiz ödemeleri ve savunma harcamaları gibi gelecekte yapması gereken
harcamalar vardır. Dolayısıyla sadece gelecekte meydana gelmesi muhtemel doğal
afetler göz önünde tutularak tasarrufların belirli bir amaca yönlendirilmesi çok mümkün
değildir.
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Uygulamalar
Japonya Tsunami Tahvili Çıkarabilir
Japonya Finans Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naoyuki Yoshino, Deprem-Tsunami-Afet tahvili
çıkarmak gerektiğini söyledi.
Japonya Finans Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naoyuki Yoshino, Japonya'da meydana gelen
şiddetli deprem ve tsunaminin ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirirken, ek bütçenin
nasıl oluşturulacağı konusunun ekonomistlere düşeceğini belirterek, ''Mevcut devlet
tahvillerinden farklı olarak, Deprem-Tsunami-Afet tahvili çıkarmak gerektiğini
düşünüyorum. Konuyu masaya yatırdık, tartışıyoruz'' dedi.
Türkiye Ekonomi Kurumu'nun, geçen yıl Eylül ayında KKTC'de düzenlediği ekonomi
konferansına katılan Keio Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yoshino, kurumun kendisine
gönderdiği ''geçmiş olsun'' mesajına karşılık, bir teşekkür mektubu kaleme aldı. Kurumun
internet sitesinde yayımlanan mektupta, Yoshino öncelikle başından geçenleri ve deprem
anında neler yaşadıklarını aktardı. Kısa bir süre önce Japonya Finans Kurulu Başkanlığına
atanan Yoshino, mektubunda ekonomik gelişmeleri değerlendirirken de, ülke yöneticilerinin,
kuruldan Japon finans sistemini yeniden canlandırmasını istediğini, bunun kendisini için
zorlayıcı, iddialı bir görev olacağını söyledi. ''Deprem için ek bütçenin nasıl oluşturulacağı,
biz ekonomistlerin işi olacak'' diyen Yoshina, Deprem-Tsunami-Afet Tahvili çıkarmanın iyi
olacağını düşündüğünü aktardı. Yoshino, bu tahvilin diğer devlet tahvillerinden farklı, özel
bir tahvil olması gerektiğini ifade ederek, konuyu masaya yatırdıklarını ve üzerinde tartışma
yürüttüklerini söyledi.
Öte yandan, Türkiye'de 1999 yılında, depremin de etkisiyle giderek büyüyen Hazinenin nakit
ihtiyacının karşılanması için doğrudan vatandaşa satılacak ''Deprem Tahvili'' çıkarılması
önerisi gündeme gelmişti. En az bir yıl vadeli dövize endeksli deprem tahvilinin, kamu
bankaları kanalıyla doğrudan vatandaşa satılması seçeneği tartışılmış, ancak uygulamaya
konulamamıştı.

Kaynak: Gökçen Çamlıyurt, “Japonya Tsunami Tahvili Çıkarabilir”, 16 Mart 2011,
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/867569-japonya-tsunami-tahvili-cikarabilir
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Uygulama Soruları


Japonya’nın afetin ekonomik etkilerini azaltabilmek için neden afet tahvili
çıkartmaya ihtiyacı vardır? Belirtiniz.



Afet tahvili nedir? Hangi amaç için kullanılır? Açıklayınız.



Sizce afet tahvili çıkartmak afetin ekonomik zararlarını azaltır mı? Tartışınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Meydana gelebilecek doğal ve beşeri afetlere karşı ülkeler, afet öncesi zarar azaltma ve
risk faaliyetleri; afet sonrası ise müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma faaliyetleri için
kaynak bulmak zorundadır. Söz konusu yardım ve yeniden yapılanmanın nasıl finanse edileceği
ise ülkeler için önemli bir sorundur. Devletler afet meydana gelmeden önce veya geldikten
sonra kullanabilecekleri bir takım yöntemlerle ilgili faaliyetleri finanse etmeye çalışmaktadır.
Doğal afet zararlarının karşılanmasında afetlerden önce izlenen finansman yöntemleri
önemli bir yer teşkil etmektedir. Etkilerini kısa, orta ve uzun vadede gösteren afet öncesi
finansman yöntemleri kısa vadede acil bir müdahaleyi; orta vadede iyileştirme ve toparlanmayı;
uzun vadede ise yeniden yapılanmayı sağlamaktadır. Afetlerden önce izlenen finansman
yöntemlerinden başlıcaları; afet rezerv fonu, afet sigortası, afet tahvilleri ve olağanüstü durum
kredisidir.
Afet rezerv fonu, afetler dolayısıyla ortaya çıkan küçük çaplı ve tekrar eden zararları
karşılayan afet riski finansman aracı olarak tanımlanabilir. Afet rezerv fonu genellikle yıllık
bütçe ödenekleri ile finanse edilmekte ve mali yıl sonunda kalan bakiyeler ya biriktirilmekte ya
da zaman aşımına uğramaktadır. Afet rezerv fonunun temel avantajı; afet anında acil olarak
kullanılabilecek bir kaynak olmasıdır.
Finansal araçlar içerisinde en yaygın kullanılan ve başarılı sonuçlar veren afet
finansman yöntemi ise afet sigortasıdır. Doğal afetlere karşı sigorta mekanizmasının
oluşturulmasının kökenleri özellikle ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan doğal
afetlerdir. Yaşanan afetler doğal tehlikeler karşısında sigortanın önemini ortaya çıkartmış ve
afet risk sigortası piyasalarının oluşturulmasına neden olmuştur. Günümüzde afet sigortaları
hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından düzenlenmektedir.
Afet tahvilleri, sigorta sözleşmelerini menkul kıymetlere dönüştürerek, sigorta
piyasaları ile sermaye piyasaları arasındaki köprü oluşturan bir finansal enstrüman olup, afet
riskini transfer etmek ve fonları yönlendirmek için kullanılmaktadır. Afet tahvili, kupon
ödemelerinin ve/veya anapara geri ödemesinin, önceden tanımlanan belirli bir afetin
gerçekleşmesine bağlı olduğu bir tahvildir. Diğer bir deyişle afet tahvili, afet hasarlarının
tahvilde tanımlanan belirli bir tutarı geçmesi durumunda, yatırımcıların faizin ve/veya
anaparanın bir kısmından veya tamamından vazgeçmelerini gerektiren bir tahvildir.
Tanımlanan afet olayı gerçekleştiğinde, tahvili ihraç eden sigorta şirketi, tahvilin faiz veya
anapara ödemelerini yapmayacak ve bu tutarları sigorta tazminatlarını ödemek için
kullanabilecektir.
Olağanüstü durum kredileri, yıllık küçük bir ücret karşılığında, daha önceden
kararlaştırılan bir faiz oranından belli bir miktarı derhal borçlanabilme opsiyonu tanıyan afet
öncesi finansman yöntemlerinden biridir. Bu yöntemde riski transfer edilmek yerine zamana
yayılmaktadır. Kredi seçenekleri ise çoğu zaman alternatif risk transfer araçları altında
gruplandırılmaktadır. Böylece olağanüstü durum kredileri doğal afetten önce yıllık küçük idari
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maliyetlere sahipken afet sonrasında büyük borç servis ödemelerine sahiptir. Ayrıca bu
finansman yöntemi düşük faiz oranları ile borçlanabilme imkânı sağlamaktadır.
Afet öncesi araçları destekleyici konumda olan afet sonrası finansman yöntemleri,
özellikle beklenmedik bir zamanda meydana gelen ve yıkıcı etki gösteren afetlerden sonra, afet
öncesi izlenen finansman yöntemlerinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılabilmektedir.
Afetlerden sonra izlenen finansman yöntemlerinden başlıcaları; bütçe ve kredilerden
aktarmalar, vergiler, yurtiçi veya uluslar arası borçlanma ve bağış yardımlarıdır.
Bütçe ve kredilerden yapılan aktarmalar, hükümetlerin afetlerle mücadelesinde afet
sonrası önemli araçlardan biridir. Ülkeler meydana gelen afetlerden sonra müdahale, iyileştirme
ve yeniden yapılanma süreçlerinde, mevcut genel veya yerel bütçelerinden afet yönetiminde
görev alan kurum ve kuruluşların bütçelerine aktarmalar yapabilmektedir. Örneğin 2011 yılında
Van’da yaşanan deprem sonrasında deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için AFAD
ve Başbakanlık kaynaklarından bölgeye kaynak aktarımı yapılmıştır.
Vergilerin artırılmasına genellikle doğal afetlerden kaynaklanan fiziki, ekonomik ve
sosyal tahribatın giderilmesinde sıkıntılar çekilmesi ve daha yüksek miktarda finansman
ihtiyacı olması durumunda başvurulmaktadır. Doğal afet dönemlerinde devletin egemenlik
gücünü kullanarak sağlayabileceği en kolay gelir vergilerdir.
Afet sonrası başvurulabilecek önemli finansman yöntemlerinden biri de yurtiçi veya
uluslararası borç alımıdır. Borçlanma belli bir süre sonunda geri ödenmek koşuluyla para ve
benzeri değerin ödünç alınmasıdır. Bir başka deyişle, alınan bir borcun faiziyle birlikte geri
ödenmesidir. Afet sonrası özellikle iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçleri için yeterli
kaynak bulamayan devletler farklı araçlardan yararlanılarak iç veya dış borçlanma yoluna
gidebilmektedir. Ülkemizde uygulanan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve Gelir
Ortaklığı Senetleri yurt içi borçlanma araçlarındandır. Bunun yanında devletler, diğer
devletlerden, Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası gibi uluslararası
kuruluşlardan, piyasalardan tahvil ihracı yaparak veya yabancı bankalardan dış borçlanma
yoluna gidebilir.
Ülkeler için afet sonrası önemli finansman araçlarından biri de ülke içinde toplanan ve
diğer ülke ve kuruluşlardan gelen bağış ve yardımlardır. Özellikle büyük ölçekli afetlerden
sonra devletler açtıkları banka hesapları aracılığı ile kaynak toplamaya çalışmaktadır. Örneğin
2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrasında 24 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlığı tarafından bir yardım kampanyası oluşturulmuş ve banka hesap numaraları
kamuoyuna duyurulmuştur.
Gerek afet öncesi gerekse de afet sonrası finansman yöntemlerinin kullanılmasında
genellikle dört temel engel bulunmaktadır. Bu engeller; hükümetlerin politik kaygıları, ahlaki
tehlike, politikacıların tercihlerindeki zaman uyumsuzluğu ve doğal afetlere yönelik kamu
tasarruflarının görünüşteki imkânsızlığıdır.
.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Afet sigortası nasıl bir afet finansman yöntemidir?
Afet öncesi
Afet sırası
Afet sonrası
Afetten bağımsız
Hiçbiri

2.

Afet sonrası finansman yöntemleri, afet öncesi araçları ……………….
konumdadır?
Engelleyici
Bozucu
Yapıcı
Destekleyici
Hiçbiri

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Finansal araçlar içerisinde en yaygın kullanılan ve başarılı sonuçlar veren
afet finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Afet tahvili
Afet bonosu
Afet sigortası
Afet kredisi
Afet bedeli

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Doğal afet tahvillerinde riskler nelerdir?
Terör olayları
İç savaşlar
Nükleer kazalar
Deprem, kasırga veya seller
Sabotajlar

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye’de ilk afet bonosu kaç yılında ihraç edilmiştir?
1990
1993
2000
2003
2013

6.

Birincil ve ikincil işlemler açısından başlıca afet tahvili piyasası hangi
ülkededir?
İngiltere
Japonya
ABD
Şili
Brezilya

3.

a)
b)
c)
d)
e)
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7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası finansman yöntemlerinden biri
değildir?
Bütçe ve Kredilerden Aktarmalar
Olağanüstü Durum Kredisi
Vergiler
Yurtiçi veya Uluslararası Borçlanma
Bağış Yardımları
Ülkemizde hangi afetten sonra Bedelli Askerlik Yasası çıkarılmış ve önemli
bir gelir elde edilmiştir?
2011 Van Depremi
2003 Bingöl Depremi
1999 Marmara Depremi
1995 Dinar Depremi
1998 Adana Depremi
1999 yılından sonra gelir elde edilmesi açısından uygulamaya konulan
Özel İletişim Vergisi nasıl bir vergi türüdür?
Gelir unsurları üzerine konulan vergiler
Servet unsurları üzerine konulan vergiler
Kıymetli evraklar üzerine konular vergiler
Harcama ve işlemler üzerine konulan vergiler
Hiçbiri
Aşağıdakilerden hangisi doğal afet zararlarının finansmanının önündeki
engellerden biri değildir?
Doğal afetlere yönelik kamu tasarruflarının görünüşteki imkânsızlığı
Ahlaki tehlike
Politik kaygılar
Politikacıların tercihlerindeki zaman uyumsuzluğu
Ülkülerin kültürel olarak yozlaşması

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)c, 4)d, 5)e, 6)c, 7)b, 8)c, 9)d, 10)e
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10. TÜRKİYE’DE YAŞANAN ÖNEMLİ AFETLERİN EKONOMİK
ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. 1939 Erzincan Depremi’nin Ekonomik Etkileri
10.2. 1999 Marmara Depremi’nin Ekonomik Etkileri
10.3. 2009 İstanbul Sel Afeti’nin Ekonomik Etkileri
10.4. 2011 Van Depremi’nin Ekonomik Etkileri
10.5. 2014 Soma Faciası’nın Ekonomik Etkileri
10.6. Ülkemizde Yaşanan Terör Afetinin Ekonomik Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 1939 Erzincan Depremi’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
2. 1999 Marmara Depremi’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
3. 2009 İstanbul Sel Afeti’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
4. 2011 Van Depremi’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
5. 2014 Soma Faciası’nın ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
6. Ülkemizde yaşanan terör afetinin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
1939 Erzincan Depremi’nin
Ekonomik Etkileri
1999 Marmara
Depremi’nin Ekonomik
Etkileri
2009 İstanbul Sel Afeti’nin
Ekonomik Etkileri
2011 Van Depremi’nin
Ekonomik Etkileri
2014 Soma Faciası’nın
Ekonomik Etkileri
Ülkemizde Yaşanan Terör
Afetinin Ekonomik Etkileri

Kazanım
1939 Erzincan Depremi’nin
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
1999 Marmara Depremi’nin
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2009 İstanbul Sel Afeti’nin
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2011 Van Depremi’nin
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2014 Soma Faciası’nın
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
Ülkemizde yaşanan terör
afetinin ekonomik etkileri
hakkında bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar







Erzincan depremi
Marmara depremi
Sel afeti
Van depremi
Soma faciası
Terör
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Giriş
Son yıllarda daha sık ve daha yıkıcı şekilde meydana gelen doğal ve beşeri afetler
ülkemiz için de önemli bir sorundur. En başta kaybettiğimiz canlar ve yaralanan/sakat kalan
bireylerimiz açısından önem arz eden afetler ülke ekonomisine verdiği zararlarla da dikkat
çekmektedir. Fiziksel yıkım gibi doğrudan ekonomik etkiler kadar dolaylı ve ikincil ekonomik
etkilere neden olan afetler zaten kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemiz açısından önemli
sorunlara neden olmaktadır. Yaşanan afetlerin özellikle ülke ekonomisinde ve makro ekonomik
göstergelerde neden olduğu etkinin, hem uzun süreli olması ve hem de tam olarak tespit
edilememesi nedeniyle doğrudan ve dolaylı etkilere göre daha önemli olduğu söylenebilir.
Kitabın bu bölümünde ülkemizde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı bazı afetlerin
doğrudan, dolaylı ve ikincil ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda doğal afetler
olarak sırasıyla 1939 Erzincan Depremi’nin, 1999 Marmara Depremi’nin, 2009 İstanbul Sel
Afeti’nin ve 2011 Van Depremi’nin; insan kaynaklı afetler olarak ise 2014 Soma Faciası’nın
ve ülkemizde yaşanan terör olaylarının ekonomik etkileri incelenmeye çalışılacaktır.
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10.1. 1939 Erzincan Depreminin Ekonomik Etkileri
Neden olduğu can kaybı ve fiziksel hasarla Cumhuriyet tarihinin en büyük doğrudan
ekonomik etkiye sebep olan afeti 1939 yılında yaşanan Erzincan Depremi’dir. 26-27 Aralık
1939 tarihinde Erzincan’da meydana gelen depremin Rihcter ölçeğine göre şiddeti 7,9 olarak
ölçülmüştür. Deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi
de yaralanmıştır. Ayrıca oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. Sonuç olarak
yaşanan depremle birlikte binlerce insanın sakat, yetim ve evsiz kaldığı söylenebilir. Dünyanın
büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi
olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasını bir nedeni de zorlu kış şartlarından
dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşması olmuştur.
Meydana gelen deprem Erzincan merkez olmak üzere geniş bir alanda etkili olmuştur.
En çok yıkım ve kayıp Erzincan vilayetinde yaşanmıştır. Anadolu coğrafyasında görülen en
büyük depremler arasında yer alan Erzincan depremi sonrasında ülke yekvücut halde yaraları
sarmaya başlamıştır. Bu büyüklükte bir doğal afet, dünya kamuoyunda da büyük yankı
uyandırmıştır. Depremden hemen sonra Anadolu’ya dünyanın birçok ülkesinden çeşitli
yardımlar yapılmış ve depremin acısı dindirilmeye çalışılmıştır. Dünyanın göstermiş olduğu bu
duyarlılık ve devlet erkânının ivedilikle deprem bölgesine intikal etmesi depremzedeler için
büyük moral kaynağı oluşturmuştur.
Depremden sonra bölgeden gelen haberler, depremin özellikle doğrudan ekonomik
etkisi hakkında fikir verir niteliktedir. 27 Aralık günü saat 8’de Kemah’tan Ankara’ya çekilen
telgrafta; depremin gece saat 02.00 sıralarında olduğu, yer sarsıntısıyla beraber hükümet
konağı, ordu müfettişliği, ordu evi, postane ve şehrin en sağlam binaları dâhil olmak üzere
bütün ev ve dükkânların yıkıldığı, şehrin baştanbaşa enkaz yığını haline geldiği bilgileri yer
almaktadır. Dumanlı İstasyonu’nda Erzincan Valisi’nden gelen telgrafta ise; bütün evlerin
yıkıldığı, halkın tamamen açıkta kaldığı ve insan zayiatının tespiti konusunda çalışmaların
devam ettiği yazmaktadır. Ayrıca 27 Aralık günü Tokat, Samsun ve Ordu’dan da depremin çok
büyük olduğu ve acilen insani yardımların yapılmasının zorunlu olduğuna dair Ankara’ya
çeşitli telgraflar çekilmiştir. Telgraflardan da anlaşılacağı üzere depremin Erzincan’da ki kadar
olmasa da etrafındaki illerde de büyük yıkımlara yol açtığı gelen telgraflardan anlaşılmaktadır
Depremden sonra Kandilli Rasathanesi ile yapılan görüşmede, depremin yerin 49 km
altından geldiği ve en son teknoloji depremölçer makinelerin bile bozulduğu ve ilk defa bu
şiddette bir depremle karşılaşıldığı belirtilmiştir. Depremin ölümcül etkisini artıran faktörlerin
başında ise mevsimin kış olması ve –35’ler derecesinde hissedilen soğuk hava gelmiştir. Bu
nedenle vatandaşların maruz kaldığı soğuk hava koşulları yalnız o anda ölenler için değil,
hastalanan, yaralanan ve sağ kalanlar için de ayrı bir felaket olmuştur. Bölge yollarının kar ile
kaplı olması ve yollarda depremin etkisiyle kaymaların meydana gelmesi zelzele bölgesine
yardım ulaştırılmasına engel teşkil etmiştir. Ayrıca tren hatlarının da bozulmuş olması Erzurum
ve Sivas’tan kalkan yardım trenlerinin Erzincan’a ulaşmasını geciktirmiştir. Tüm
olumsuzluklara rağmen Anadolu insanı canla başla depremzedelerin yardımına koşmuştur. Bu
yardımlar yalnız Anadolu insanıyla sınırlı kalmamış, dünyanın birçok yerinden Anadolu’ya
insani malzeme sevkiyatı yapılmıştır. Yolların karla kaplı olması ve deprem sonrası toprak
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kaymalarının meydana gelmesi sonucu yapılan yardımların depremzedelere ulaşmasının biraz
zaman aldığı görülmüştür.
Deprem sonrası başta TBMM olmak üzere birçok resmi ve sivil toplum kuruluşları
depremzedeler için birtakım çalışmalarda bulunmuşlardır. Nitekim meclis bünyesinde
oluşturulan Milli Muavenet Komitesi’nin faaliyetlerinin ne kadar hayati olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca Kızılay Cemiyeti’nin deprem bölgesinde yapılan yardımların dağıtımı ve
geçici çadır kentlerinin oluşturulması konusundaki sistematik çalışmaları dikkat çekmiştir. Çok
sayıda depremzedenin çeşitli yerlerde iskân edilmesi Erzincan’da yeni kurulacak şehrin imar
ve inşa sürecini hızlandırmıştır. Depremzedelerin büyük bir kısmının başka vilayetlere sevk
edilmesi şehirde inşaat işlerinin daha rahat yapılmasına olanak sağlamıştır. İnşa işleminin
tamamlanmasından sonra başka vilayetlere göç eden insanların bir kısmı memleketlerine dönüş
yapmış bir kısmı da göçtükleri yerlerde hayatlarını devam ettirmişlerdir. Ancak 1939 Büyük
Erzincan Depremi’nin yaralarının kolay sarılmadığı ve etkisinin uzun süre hafızalardan
silinemediği söylenebilir.

10.2. 1999 Marmara Depreminin Ekonomik Etkileri
17 Ağustos 1999 tarihinde, başta Sakarya ve Kocaeli olmak üzere çevre illerde de etkili
olan Richter ölçeğine göre 7,4 şiddetindeki deprem, neden olduğu can ve mal kaybı açısından
Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük depremi olarak kayıtlara geçmiştir. 18 bine yakın insanın
can vermesine ve 44 bine yakın kişinin yaralanmasına neden olan deprem gerek nüfus, gerekse
ekonomik faaliyet bakımından Türkiye’nin en yoğun bölgelerinden birinde etkili olmuştur.
Deprem en çok Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da hasara yol açmakla birlikte İstanbul, Bursa ve
Eskişehir’de de etkili olmuştur.
Depremin doğrudan ekonomik etkisi şüphesiz yaşanan can kayıpları ve binalar ve
işyerlerinde meydana gelen hasarlardır. Resmi rakamlara göre Marmara Depremi’nde 17 bin
480 kişi ölmüş, 43 bin 953 kişi yaralanmış ve 505 kişi sakat kalmıştır. 327 bin 871 konut, 48
bin 508 işyeri ve toplamda 376 bin 479 konut ve işyeri hasar görmüştür. 133 bin 683 bina
tamamen çökmüş, 600 bin kişi evsiz kalmıştır. Resmi olmayan rakamlara göre ise, ölü sayısı
50 bin, yaralı sayısı 100 bine yakındır. Bu depremde yalnızca Kocaeli’nin Gölcük ilçesi
itibarıyla 5 bin 383 kişi ölmüştür. Bu, Gölcük’te o tarihte yaşayan her 5 kişiden birinin öldüğü
anlamına gelmektedir. Özetlemek gerekirse Marmara Depremi’nden geniş bir alan ve
yoğunlukta yaklaşık 16 milyon insanın değişik düzeylerde etkilendiği söylenebilir. Marmara
Depremi sonucunda hayatını kaybeden kişi sayısının illere göre dağılımı Tablo 9 üzerinde
görülebilir.
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Tablo 9: Marmara Depremi Sonucunda Hayatını Kaybedenlerin İllere Göre Dağılımı
İl
Bolu
Bursa
Eskişehir
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Zonguldak
Toplam

Ölü Sayısı
270
268
86
981
9.477
3.891
2.504
3
17.480

Depremin gece yarısı olması nedeniyle bölgede tam bir şaşkınlık ve korku halinin
yaşandığı söylenebilir. Yaşanan deprem sonrası birçok yerde elektrik ve telefon hatları hasar
görmüş, iletişim kesilmiş ve Gölcük ilçesi tamamen karanlığa gömülmüştür. Yaşanan afette
canlarını kurtarabilenler sokaklara dökülerek enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya
çalışmıştır. Deprem yüzünden İstanbul-Adapazarı TEM otoyolu ve İstanbul-Ankara tren yolu
kullanılamaz hale gelmiştir. Ayrıca bölgede çok sayıda bina, fabrika ve diğer işyerlerinin yanı
sıra okul, hastane, cami vb. çok sayıda toplumsal sistem unsuru hasar görmüştür. Deprem
sonrasında Gölcük Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda da büyük hasar meydana gelmiştir.
Depremden sonra TÜPRAŞ'ın İzmit rafinerisinde yangın çıkmış ve ikincil bir afet
olarak bu durum patlama riskini de beraberinde getirdiğinden bölgede yaşayanlarda ayrı bir
korkuya neden olmuştur. Bu yangın birkaç gün boyunca devam etmiş ve zaman zaman
kontrolden çıkma sınırlarına gelmiştir. Rafineri alanındaki bu yangınlar özellikle TÜPRAŞ
ekiplerinin çabalarıyla ancak 19 Ağustos günü kontrol altına alınabilmiş ve 21 Ağustos sabahı
söndürülebilmiştir. Yangının söndürülmesi için Azerbaycan, Bulgaristan, Almanya, İngiltere,
Yunanistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Fransa ve ABD gibi pek çok devlet destek vermiştir.
İzmit Rafinerisi’ndeki hasar nedeniyle 1999 sonuna kadar 4,1 milyon ton ham petrol rafineride
işlenilmemiştir. Bu miktarın 892 bin tonluk kısmının TÜPRAŞ'ın diğer rafinerilerinde
işleneceği, kalan 3,2 milyon tonluk kısmın ise ürün ithalatı ile karşılanacağı öngörülmüştür.
Rafineride meydana gelen fiziksel hasar sonucunda ortaya çıkan bu kayıp Marmara
Depremi’nin dolaylı ekonomik etkisine örnek olarak verilebilir. Ayrıca afet sonrasında
bölgedeki sanayi merkezlerinde üretim durması nedeniyle yaşanılan iş kayıpları, ürün talep
miktarlarında oluşan azalmalar ve istihdamın azalması nedeniyle yaşanan işsizlik sonucu
bölgede tüketimde yaşanan kayıplar Marmara Depremi’nin dolaylı ekonomik etkilerindendir.
Bunun yanında rafinerinin işleyişindeki aksaklığın ülkenin ithalat ve ihracat dengesine etkisi,
afetin ikincil etkisine örnek olarak verilebilir. Deprem sonucunda artan talep baskısı ile ithalatın
artması dış ticaret dengesindeki açığın büyümesine sebep olmuştur. Ayrıca üretim kaybı
sonucunda bölgede ciddi anlamda katma değer kaybı yaşanmıştır. Söz konusu durumlar da
afetin ikincil etkilerine örnektir. Benzer şekilde yukarıda bahsedilen dolaylı etkilerin ülke
ekonomisine ve diğer makro ekonomik göstergelere etkisi, afet bölgesinde çöplerin
toplanamaması, susuzluk, seyyar tuvalet yokluğu, sıcak hava, tıbbi yardım yetersizliği vb.
nedenlerle salgın hastalıklar ve diğer sağlık sorunlarının yaşanması, depremin neden olduğu
çevresel değişiklikler (ağaçların yıkılması, yolların yarılması, kanalizasyon sistemlerinin zarar
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görmesi, temiz su kaynaklarının bozulması vb.) Marmara Depremi’nin diğer ikincil etkileri
olarak belirtilebilir.
Marmara Depremi’nin uzun vadede önemli ikincil etkileri ekonomi alanında olmuştur.
Afetin hemen sonrasında (8 Eylül 1999’da) DPT tarafından hazırlanan, depremin muhtemel
ekonomik ve sosyal etkileri, doğacak finansman ihtiyacı ve kısa-orta ve uzun vadede
alınabilecek tedbirleri ele alan rapora göre, deprem Türkiye nüfusunun %23’lük bir bölümünü
oluşturan bölgede etkili olmuştur. Depremden en ağır derecede etkilenen, can kaybı ve maddi
hasarın ağır olduğu nüfusun toplam nüfus içindeki payı ise %6 civarındadır. Depremden
etkilenen bölgedeki nüfus yüksek eğitim düzeyine sahip ve ağırlıklı olarak sanayi kesiminde
istihdam dilen vasıflı işgücünü oluşturmaktadır. Depremin etkilediği 7 ilin Gayri Safi Milli
Hasıla içindeki payı %34,7, sanayi katma değeri içindeki payı ise %46,7 seviyesindedir.
Depremden en yoğun biçimde etkilenen ve deprem bölgesi olarak nitelenen Kocaeli, Sakarya
ve Yalova, toplam GSMH içinde %6,3, sanayi katma değeri içinde ise %13,1'lik paya sahiptir.
Deprem’de ağır hasar gören üç ildeki ekonomik aktivite sanayi sektörü ağırlıklıdır. Sanayi
sektörünün deprem bölgesinde oluşturulan katma değer içindeki payı %52 civarındadır.
Deprem bölgesindeki sanayi tesisleri ileri teknoloji kullanan ve yabancı sermayenin ülke
geneline göre ağırlıklı paya sahip olduğu bir yapı arz etmektedir. Bölge; petrol arıtımı, petrokimya, tekstil hammaddeleri, metal ana sanayii ve motorlu kara taşıtları yapım, montaj ve
onarımı ve lastik sanayiinde önemli bir ağırlığa sahiptir. Deprem bölgesinde fert başına gelir
düzeyi de Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. Bu anlamda bölge
tüketim talebi açısından önemli paya sahiptir. Deprem bölgesinin toplam ihracat içindeki payı
%5, toplam ithalat içindeki payı ise %15 civarındadır. Deprem bölgesinin kamu gelirlerine
sağladığı katkı, TÜPRAŞ dolayısıyla akaryakıt Tüketim Vergisi’nin de etkisiyle, ekonomik
aktivitedeki payından daha yüksektir. Deprem nedeniyle konut, ticari ve sınai yapı, yol-otoyol,
köprü, diğer altyapı, ulaşım aracı, makine-teçhizat ve mamul-yarı mamul mal stoklarında
önemli kayıplar ortaya çıkmıştır. Deprem sonrasında gerek bir süre için üretimin durması
gerekse belirli bir dönem düşük kapasite ile çalışılması nedeniyle milli hâsılada da kayıp
oluşmuştur.
Afet sonrası hazırlanan DPT raporunda deprem sonrası temel makroekonomik
göstergelere ilişkin bekleyişler şöyle sıralanmıştır;
Büyüme: Mevcut veriler çerçevesinde değerlendirildiğinde, depremin büyüme
üzerindeki etkisinin 1999 yılı için negatif 1 puan, 2000 yılı için ise pozitif 1,5 puan civarında
olabileceği tahmin edilmiştir. Deprem nedeniyle büyüme hızında oluşabilecek 1 puanlık
düşüşün de etkisiyle 1999 yılında GSMH büyümesinin negatif 1,5 - 2 civarında olacağı
öngörülmüştür. Deprem sonrasında yeniden yapılanma kapsamında yapılacak harcamaların
2000 yılında büyüme hızını artırıcı etkide bulunması ve büyüme hızının %5 civarlarına
yükselmesi de beklentiler arasında olmuştur.
Enflasyon: Yapılan ilk değerlendirmelere göre deprem nedeniyle enflasyonda artış
görülmüştür. Söz konusu artışın, fiyatlar üzerindeki etkinin ve kapasite kullanım oranlarının
düşüklüğü ve bölgedeki satın alma gücündeki azalış nedeniyle 1999 yılında sınırlı kalacağı,
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ancak 2000 yılında yeniden yapılanma harcamalarındaki artış nedeniyle fiyat artışlarının bir
miktar hızlanacağı tahmin edilmiştir.
Ödemeler Dengesi: Depremin dış ticaret dengesi ve turizm gelirleri üzerinde olumsuz
etkide bulunacağı tahmin edilmiştir. Ancak, bu olumsuz etkinin işçi gelirleri, hibeler ve yurtdışı
reasürans şirketlerinden sağlanacak sigorta bedellerindeki artışlarla kısmen telafi edileceği ve
1999 yılının tamamında cari işlemler hesabında önemli bir dengesizliğin oluşmayacağı
öngörülmüştür. 2000 yılında üretim ve talepteki canlanmaya bağlı olarak ithalatın artması ve
transfer gelirlerinin normal eğilimine dönmesine bağlı olarak cari işlemler açığının da
yükselmesi beklenmiştir. Ancak, 2000 yılında IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer
ülkelerden sağlanacak kaynakların da etkisiyle net sermaye girişlerinin önemli miktarda
yükseleceği ve cari işlemler hesabındaki açığın finansmanında bir sorunla karşılaşılmayacağı
öngörülmüştür.
Bütçe Dengesi: Vergi kaybı ve ek bütçe harcaması dikkate alındığında 1999 yılında
bütçe çığının GSMH'nın %1,0'i kadar artması beklenmiştir. Ancak, vergi gelirlerindeki kaybı
telafi etmek üzere hazırlanan vergi yasası ile bedelli askerliğe ilişkin düzenlemenin
gerçekleştirilmesi durumunda 1999 yılı için bütçe açığı üzerindeki bu olumsuz etkilerin telafi
edilebileceği düşünülmüştür. Konut yapımı ve onarımı, altyapı ve diğer yeniden yapılanma
harcamalarının bütçe harcamaları üzerinde meydana getireceği baskının ağırlıklı olarak 2000
yılında ortaya çıkacağı, depremin bütçe gelirleri üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı olmakla
birlikte 2000 yılında da devam edeceği tahmin edilmiştir. 2000 yılında bütçe dengesi üzerindeki
net etki ise diğer harcamalarda yapılabilecek tasarrufun boyutuna, ek vergi yasasının yürürlüğe
konulma durumuna, sağlanacak dış finansman imkânlarına bağlı görülmüştür.
Mali Piyasalar: Depremin yaşandığı 17 Ağustos’tan itibaren geçen bir haftalık sürede
döviz talebine bağlı olarak Merkez Bankası Rezervleri 1,3 milyar olar gerilemiş, ikinci haftadan
itibaren depremin ardından yaşanan ilk şokun atlatılması ile birlikte rezervlerde yeniden bir
artış söz konusu olmuştur. Benzer gelişmeler faiz oranlarında da görülmüş, depremin ardından
ikinci el bono piyasasında faiz oranları 20 puan kadar artmış, Eylül ayı başında deprem öncesi
seviyesine gerilemiştir.
Depremden zarar görenlerin kamu bankalarına olan mevcut borçlarının, ilk yıl anapara
ve faiz ödemesiz olmak üzere üç yıl ertelenmesi ve düşük faizli işletme ve yatırım kredisi
açılması kararlaştırılmıştır. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalardan da kredi kullanan ve
depremden zarar gören kişilerin geri ödeme güçlüğüne düşeceği göz önüne alınarak, bu
durumun bankacılık kesiminin aktif kalitesini olumsuz etkileyeceği, bankaların yanı sıra sigorta
sektörünün de afet nedeniyle tazminat ödemelerinden dolayı nakit sıkıntısı ile karşılaşabileceği
beklenmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nün 1999 Marmara Depreminin
ekonomi üzerindeki etkilerine dair yürüttüğü çalışmada depremin etkileri; doğrudan etkiler,
dolaylı etkiler ve ikincil etkiler olarak sınıflandırılmıştır. Doğrudan etkiler, deprem sonrasında
sermaye mallarına ve stoklara olan zararı gösterirken, dolaylı maliyetler üretim ve gelir
kayıplarının yanında acil yardım harcamalarını da içermektedir. İkincil etkiler ise depremin kısa
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ve uzun dönemde ekonominin genelindeki, örneğin mali politikalar ve ödemeler bilançosu,
enflasyon, işsizlik gibi göstergeler üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır.
TÜSİAD, DPT ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan çeşitli çalışmalarda Marmara
Depremi’nin maliyetine yönelik birbirine yakın değerler verilmektedir. Örneğin depremin
toplam maliyeti TÜSİAD’a göre 17 milyar dolar, DPT’ye göre 15–19 milyar dolar ve Dünya
Bankası’na göre 12–17 milyar dolardır. Bu verilere ilişkin ayrıntılı değerler Tablo 10 üzerinde
görülebilir.
Tablo 10: Marmara Depreminin Ekonomik Maliyetleri (Milyar Dolar)
Maliyetler
Doğrudan Maliyetler
Konutlar
Şirketler
Altyapı
Dolaylı Maliyetler
Katma Değer Kaybı
Acil Yardım Harcamaları
Toplam Hasar Kaybı (Yuvarlatılmış)
Genel Değer Kaybı
Mali Maliyetler

TÜSİAD
10
4
4,5
1,5
2,8
2
0,8
13
2
2

DPT
6,6–10,6
3,5–5
2,5–4,5
0,5–1
2–2,5
2–2,5
9–13
5,9

DB
3,1–6,5
1,1–3
1,1–2,6
0,9
1,8–2,6
1,2–2
0,6
5– 9
3
3,6–4,6

GSYİH açısından bakıldığında ise zarar TÜSİAD’a göre GSYİH’nin %9’u, DPT’ye
göre %8–10’u, Dünya Bankası’na göre %6,3–9’u oranında olmuştur.
1999 Marmara Depremi’nin en büyük zararı verdiği illerin başında Kocaeli ve Sakarya
gelmektedir. Depremin özellikle Sakarya’ya yönelik ekonomik etkileri yıkıcı olmuştur. Söz
konusu etkilerin başlıcaları aşağıda görülebilir.


Her yıl büyüme kaydeden Sakarya Ticaret Borsası’nın işlem hacmi 1999 yılında 3,5 oranında azalmıştır.



Ticari açıdan Sakarya’dan kaçış olmuş ve deprem sonrası belirli bir süre boyunca
ilde yeni kurulan şirket olmamıştır.



İl geneli toplam enerji tüketiminde azalma olmuştur.



Dış ticaret rakamlarında düşüş yaşanmıştır.

Depremin Sakarya ilindeki genel zararının parasal değerinin ise o zamanki değerle 1
katrilyon TL’yi geçtiği ifade edilmiştir.

10.3. 2009 İstanbul Sel Afetinin Ekonomik Etkileri
Trakya’da ve özellikle İstanbul ve civarında 8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında yaşanan
sel afeti, 1957 Ankara ve 1995 İzmir sel afetlerinden sonra ülkemizde en fazla can kaybının
yaşandığı sel afetleri arasında yer almıştır. Tarihin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan
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Trakya bölgesi selden ciddi ölçüde etkilenmiş ve afet 32 can kaybı ile 3.816 konut ve 1.490
işyerinin zarar görmesine neden olmuştur. Dere yataklarının yakınındaki fabrika, otoyol, köprü
gibi yapılar dışında dere yatağının yakınına kurulan yerleşim yerlerinde yaşayan insanlar selden
en çok zararı gören grup olmuştur.
Marmara Bölgesi’nde yaşanan sel felaketi İstanbul’da 20’den fazla can kaybının
yanında ciddi maddi hasarlara da yol açmıştır. Trakya ve İkitelli-Halkalı’da etkisini gösteren
felaket, Türkiye’de şimdiye kadar en çok maddi hasar veren sel felaketi olarak tarihe geçmiştir.
Afetin sigortacılık sektörüne yönelik ciddi bir zararı söz konusu olmuş, sigorta sektöründe
toplam maddi zararın afetin yaşandığı ilk günlerde 150 milyon avroyu bulduğu tahmin
edilmiştir. Afet İkitelli-Halkalı, Selimpaşa ve Çatalca’dan Tekirdağ’a kadar olan bölgeyi
kapsamıştır. Zararın en büyük nedeni sanayi tesislerinin Trakya’ya yayılmış olmasıdır.
İkitelli’de özellikle konut ve işyeri sayısının fazla olması afetin ekonomik etkisini artıran faktör
olmuştur.
Sigorta sektöründeki en büyük şirketlerden birinin genel müdürü afetin yaşandığı ilk
gün 80 milyon dolar civarında tahmin edilen toplam maddi hasarın gün içinde 150 milyon
avroya çıktığını belirtmiştir. Hasarın günler geçtikçe daha net öğrenilebileceği ifade edilen
açıklamada ekonomik maliyetler içinde araçlarda meydana gelen zararlar için katlanılacak
kasko giderlerinin, yük taşıyan kamyonların yükleri için yük sahiplerinin nakliye sigortası
giderlerinin, endüstriyel işletmelerin binaları ve ekipmânlarının gördüğü zararların ve
işletmelerin yaşayacağı kâr kaybı ve bu kayba bağı sigorta giderlerinin olduğu belirtilmiştir.
Bölgede süren inşaatların için de inşaat sigortalarının olduğu düşünüldüğünde afetin ekonomik
etkileri oldukça önemli hale gelmektedir. Sigorta sektöründen bir başka temsilcinin
açıklamasına göre ise Trakya ve İstanbul’da yaşanan sel felaketi nedeniyle sektörün tahmini
olarak 100-150 milyon dolar arası hasarla karşılaşacağını öngörülmüştür. Dönemin İstanbul
Ticaret Odası Başkanı, kentte sel felaketi nedeniyle ticari zararın 80-90 milyon dolar civarında
olduğunu ifade etmiştir. Güneşli’de 1.506, Mahmutbey’de 928, İkitelli’de 711, Sefaköy’de
1.715 ve Halkalı’da 814 İTO üyesi firma bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu firmaların
bulunduğu yerlerin sel felaketinden en fazla etkilenen alanlar olduğu ve dağılımda tekstil
konfeksiyonunun büyük bölümü oluşturduğu ifade edilmiştir.
Sel afetinden etkilenen yerlerden biri de Türkiye’nin önemli GSM operatör şirketlerden
biri olmuştur. Şirketin İkitelli bölgesindeki binası sular altında kalmış ve veri santrali zarar
görmüştür. Bu santralden hizmet alan İstanbul’un Kuzeybatı’sı ve Trakya bölgesindeki
abonelerin bir bölümünde iletişim sorunları yaşanmıştır. GSM şirketi ilk olarak İkitelli
binasındaki çalışanları tahliye etmiş, sistemin diğer veri santralları üzerinden sağlıklı hizmet
vermesi ve etkilenen abonelerin bir gün içinde hizmet alabilmesi için çalışmaların sürdüğü
açıklamıştır. Telefon görüşmeleri uzun bir süre sonra normale dönmüştür.
Afetin neden olduğu sonuçlardan biri de hiç umulmadık şekilde yağma olaylarının
yaşanmasıdır. Sanayi bölgesi İkitelli başta olmak üzere Bağcılar, Küçükçekmece ve
Başakşehir'de yoğun yağışla birlikte su altında kalan işyerlerinde yağma olayları başlamıştır.
Göle dönen Basın Ekspres yolu ve çevresindeki işyerleri yağmadan başlıca nasibi alan yerler
olmuştur. Durum öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, bölgeyi yağmalamak için İstanbul dışından
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dahi araçlarıyla insanlar gelmiş, İstanbul böylesi bir durumu daha önce görmemiştir. Bazı
kişilerin özellikle züccaciye ve beyaz eşya dükkânlarıyla bu tür eşyaların bulunduğu depolara
girerek porselen tabak, ütü, ısıtıcı ve benzeri ürünleri çaldıkları görülmüştür. Aynı şekilde Basın
Ekspres yolunda yola devrilen bir kargo aracından dökülen tüfekler de orada bulunan
yağmacılar tarafından yağmalanmış, bölgeye gelen polis ekipleri tüfeklerin bir kısmını
toplamaya çalışmıştır.

10.4. 2011 Van Depreminin Ekonomik Etkileri
23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de meydana gelen ve 25 saniye süren 6.7
şiddetindeki Van Depremi, başta Van ve Erciş olmak üzere çevre illerde ve İran ve Kuzey
Irak'ta da hissedilmiştir. Yaşanan büyük depremde binalar yıkılmış, elektrik ve telefon hatları
kesilmiştir. Deprem, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen önemli
depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Gerek resmi kurumlar, gerekse sivil toplum
kuruluşları tarafından olaya hızlı bir biçimde müdahale edilmesine rağmen deprem, başta Van
şehir merkezi olmak üzere çevre köy ve ilçelerde, özellikle de Van bir ilçesi olan Erciş’te çok
sayıda bina ve işyerinin yıkılmasına, toplamda 644 kişinin ölümüne ve 1.966 kişinin
yaralanmasına neden olmuştur.
Van depreminin neden olduğu doğrudan ekonomik etkileri ortaya koyabilmek için
öncelikle depremde yıkılan veya hasar gören bina ve işyerlerinin incelenmesi gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak AFAD'dan yapılan açıklamada; Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş
ilçesi merkez mahallelerinde 5.739 binanın hasarlı ve oturulamaz, 4.882 binanın hasarlı ancak
oturulabilir olduğu, deprem nedeniyle toplam 2.262 binanın ise yıkıldığı belirtilmiştir. Sert kış
koşullarının hâkim olduğu bölgede depremin bir anda meydana gelmesi, nüfusu bir milyonu
bulan kentin bir anda boşalmasına yol açarken, imkânları olanlar kendi çabalarıyla, olmayanlar
devletin tahsis ettiği araçlarla başka illere göç etmek zorunda kalmıştır.
Depremin diğer doğrudan ekonomik etkileri incelendiğinde depremin etkisiyle elektrik
ve telefon hatlarının kesildiği görülmektedir. Van-Erciş karayolu üzerinde üç ayrı noktada
çökme meydana gelmiş, çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında güçlükler
yaşanmıştır. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle doğalgaz
akımı kesilmiş, bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle, şehrin bazı
kesimlerine su verilememiştir.
Bunların yanında deprem Van’da işleyen ekonomi çarkını durma noktasına getirmiştir.
Van Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve üretim yapılan 100'e yakın işletmeye belirli bir
süre kimse gidememiştir. Bu nedenle bölgede ekonomi durmuş, bankalar kapanmıştır. Sanayici
ve tüccar bankacılık işlemlerini gerçekleştirememiştir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi dışında
da un, yem, yapı, beton elemanları vb. alanlarda sanayi üretimi yapan fabrikalarda benzer
sıkıntılar yaşanmıştır. Bunun yanında hayvancılık konusunda bölgede canlanmayı sağlayacak
yeni projelere başlanmışken yaşanan bu deprem ilgili plan ve projelerin uygulamaya
geçirilmesini engellemiştir. Söz konusu etki ekonomik fırsat kaybı olarak düşünülebilir.
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Bunun yanında Van Depremi, tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da önemli izler
bırakmıştır. Öğrencilerin bir kısmı nakil öğrenci olarak, bir kısmı ise misafir öğrenci olarak
diğer illere gitmiştir. Depremin ardından iki ay sonra, ilk etapta Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği
Fakültesi olmak üzere üniversite eğitimine kademeli olarak başlanmıştır. İlk ve orta dereceli
okullarda ise eğitime 2 Aralık 2011 tarihinde başlanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde,
deprem nedeniyle eğitim faaliyetlerinde iki aylık bir kesinti yaşandığı gözlemlenmiştir.
Depremin ardından 56.698 öğrenci nakil öğrenci olarak ve 14.471 öğrenci ise misafir öğrenci
olarak başka illerdeki okullara gitmişlerdir. Oransal olarak bakıldığında deprem öncesinde ilde
bulunan öğrencilerin %17,5’i naklen ve %4,4’ü misafir öğrenci olarak başka illere gitmiştir.
İlden ayrılan öğrencilerin toplam oranı yaklaşık %22’dir.
Van Depremi’nin neden olduğu ikincil ekonomik etki olarak deprem sonrası salgın
hastalıklar ve diğer sağlık problemleri de incelenebilir. Deprem sonrası bölgede görülen
bulaşıcı hastalıkların başlıcaları Tablo 11 üzerinde görülebilir.
Tablo 11: Van Depremi Sonrası Bölgede Görülen Bulaşıcı Hastalıklar
Deprem Sonrası Görülen Bulaşıcı
Hastalıklar
İshal
Kanlı ishal
Hepatit A
Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Grip veya Benzeri Hastalıklar
Pnümoni
Suçiçeği
Döküntülü Hastalık
Larenjit/Farenjit
Şüpheli Isırık
Kızamıkçık
TOPLAM

Van Merkez
1.556
29
69
17.888
896
5.253
232
134
73
2
2.430
16
28.578

Hasta Sayısı
Erciş
1.728
26
4
8.579
852
4.907
171
25
6
360
14
0
16.672

Toplam
3.284
55
73
26.467
1.748
10.160
403
159
79
362
2.444
16
45.250

Toplam
İçindeki Oranı
%7,3
%0,1
%0,2
%58,5
%3,9
%22,5
%0,9
%0,4
%0,2
%0,8
%5,4
%0,0
%100

Depremin ardından 30 Aralık 2011 tarihine kadar; en sık görülen hastalık türü akut
solunum yolu enfeksiyonudur. Van Merkez’de 17.888 ve Erciş’te 8.579 olmak üzere toplam
26.467 solunum yolu enfeksiyonu vakası bildirilmiştir. Bu rakam tüm hastaların %58,5’idir.
Akut solunum yolu enfeksiyonunu grip veya benzeri hastalıklar izlemektedir. Van Merkez’de
5.253 ve Erciş’te 4.907 olmak üzere toplam 10.160 grip vakası gözlemlenmiştir. Grip vakaları
tüm hastaların %22,5’inde görülmüştür. Toplum sağlığını tehdit eden diğer bir hastalık türü ise
ishaldir. Tüm hastaların %7,3’ünde ishal vakası tespit edilmiştir. Van Merkez’de 1.556 ve
Erciş’te 1.728 olmak üzere toplam 3.284 ishal vakası raporlanmıştır. Deprem sonrasında
karşılaşılan diğer bulaşıcı hastalık türleri arasında kanlı ishal, hepatit A, nedeni bilinmeyen ateş,
pnömoni, suçiçeği, döküntülü hastalık, larenjit, şüpheli ısırık ve kızamıkçık gibi hastalıklar
bulunmaktadır.
Van Depremi’nin işgücüne katılma oranına, işsizliğe ve istihdama etkisi de depremin
ekonomik etkileri kapsamında imcelenebilir. İstatistiksel Bölge Birimleri Sınıflandırmasına
göre Türkiye sosyoekonomik ve demografik kriterlere göre 26 bölgeye ayrılmıştır. Türkiye
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genelindeki gelişmişlik sıralamasında yeri 81 il içerisinde 75. sırada bulunan Van ili, bu
sınıflandırmada Muş, Bitlis ve Hakkâri ile birlikte TRB2 bölgesinde yer almaktadır. İşgücüne
katılma oranı, 2012 yılında 2011 yılına göre TRB2 bölgesi genelinde %2,85 oranında
azalmıştır. Bitlis ilinde %3,1, Hakkâri’de %1,4 ve Muş’ta %4,5 oranında azalmıştır. Van ilinde
2011 yılında %48,1 olan iş gücüne katılım oranı 2012 yılında %47,0’a düşmüş, azalma oranı
ise %2,3 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle 2011 yılında Van’da, 15 yaşın üzerindeki her
100 kişiden yaklaşık 48’i işgücüne katılım gösterirken bu sayı 2012 yılında 47’ye inmiştir. 2012
yılında Türkiye genelindeki işgücüne katılım oranı ise %50’dir.
TRB2 bölgesine dâhil olan iller bazında işsizlik oranları incelendiğinde; Bitlis’te 2011
yılında %10,6 olan işsizlik oranı, 2012 yılında %14,2 oranında azalarak %9,1’e gerilemiştir.
Hakkâri ilinde ise işsizlik oranı 2011 yılına göre %7,6 oranında artış göstererek %9,9’a
çıkmıştır. Muş ilinde de tıpkı Bitlis gibi 2012 yılında işsizlik oranı azalmıştır. 2011 yılında %9,6
olan işsizlik oranı, 2012 yılında %7,3 oranında azalarak %8,9’a gerilemiştir. TRB2 bölgesi
genelinde işsizlik oranı, 2011 yılına göre 2012 yılında %7,51’lik bir azalma göstermiştir. Van
ilinde 2011 yılında %9,2 olan işsizlik oranı, 2012 yılında %7,8’e düşmüştür. Azalma oranı ise
%15,2 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Türkiye genelindeki işsizlik oranı ise %9,2’dir. Van
ilindeki işsizlik oranında meydana gelen bu azalmaya, birçok faktör etki etmiştir. Gerek
bölgesel kalkınma planları sayesinde bölgedeki ekonomik hayatın hareketlenmesi ve gerekse
işsizliği azaltmaya yönelik bölgeye özel çalışmaların yapılması işsizlik oranlarının bölge
genelinde azalmasını sağlamıştır.
TRB2 bölgesine dâhil olan iller bazında istihdam oranlarına bakıldığında ise 2012
yılında 2011 yılına göre TRB2 bölgesi genelinde istihdam oranının %0,49 oranında azaldığı
görülmüştür. Van ilinde 2011 yılında %42 olan istihdam oranı 2012 yılında %43,4’e
yükselmiştir. Yükselme oranı ise %3,3 olarak gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle 2011 yılında
Van’da, 15 yaşın üzerindeki her 100 kişiden 42’si istihdam edilirken bu sayı 2012 yılında 43’e
çıkmıştır. 2012 yılında Türkiye genelindeki istihdam oranı ise %45,4’tür.
Van Depremi’nin ülkenin bütçesi üzerinde etkili olup olmadığı incelendiğinde ise
dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklama önemli görülmektedir. Şimşek,
33.5 milyar olarak öngörülen 2011 yılı bütçesinin 17 milyar açıkla kapatıldığını, bütçe
gelirlerindeki performansın çok önemli olduğunu, yılın sonundaki Van depremi gibi ilave
harcamalar olmasaydı bütçe açığının GSMH'ya oranının binde 5 civarında olacağını ifade
etmiştir.
Bunun yanında hükümet Van Depremi sonrasında aldığı ekonomik tedbirlerle özellikle
bölge halkı için depremin ekonomik etkilerini azaltmaya çalışmıştır. Alınan tedbirlerin bazıları
aşağıda görülebilir;
 Van Depremi’nden etkilendiği gerekçesiyle başvuran bölge halkının kısa çalışma
ödeneğinden yararlanması sağlanmıştır. Kısa çalışma uygulaması, genel ekonomik,
sektörel veya bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı nedenlerle işyerinde çalışma süresinin
önemli ölçüde azalması veya durdurulması halinde başvurulacak istihdamın
korunmasına yönelik bir uygulamadır.
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 Bakanlar Kurulu'nda alınan karar ile depremden etkilenen esnafın Halk Bankası'na,
çiftçilerin de Ziraat Bankası'na mevcut borçları faizsiz olarak bir yıl ertelenmiştir.
 Afetten etkilenen bölge halkının Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları
ertelenmiştir.
 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından bir yardım kampanyası oluşturulmuş
ve banka hesap numaraları kamuoyuna duyurulmuştur.

10.5. 2014 Soma Faciasının Ekonomik Etkileri
Soma maden faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki
kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik
kazası ve insan kaynaklı bir afettir. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile
sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçmiştir. Bir holding bünyesinde Soma
Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında meydana gelen patlamaya elektrikli
ekipmanların sebep olduğundan şüphelenilmiştir. Yangın, vardiya değişimi sırasında meydana
gelmiş ve 787 işçi patlama sırasında yer altında kalmıştır. 17 Mayıs 2014'te, toplamda 301
kişinin hayatını kaybettiği ve içeride kimse kalmaması sebebiyle kurtarma çalışmalarının sona
erdiği açıklanmıştır.
Afetle birlikte gerek bölgede gerekse ülke genelinde büyük bir matem havası
oluşmuştur. Özellikle yakınlarını kaybeden bireylerin yaşadıkları acılar tüm Türkiye’yi
günlerce ağlatmıştır. Afetin ekonomik etkilerine bakıldığında ise afet sonrasında bölgede
bulunan çoğu maden ocaklarının kapalı tutulduğu görülmüştür. İşletilmeye devam edilen
maden ocaklarında ise madencilerin uzunca bir süre şirketlerinden para alamadıkları tespit
edilmiştir. Ayrıca bazı işçiler de yeraltında çalışmalarına rağmen yerüstü ücreti üzerinden aylık
maaş almışlardır. Bunun yanında 2 Aralık 2014’te afetin yaşandığı ocağın sahibi şirket 2.181’i
facianın yaşandığı ocağın çalışanları olmak üzere toplam 2.831 madencinin işine son vermiştir.
Gerek bu işten çıkarmalar, gerekse de pek çok maden ocağının uzun süre kapalı kalması
bölgede istihdam sorununa neden olmuştur. Temel istihdam kaynağının yıllardır madencilik
sektörü olduğu bölgede insanlar ve aileler bir taraftan yaşanan acıyla şok olmuşlar, bir yandan
da işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmanın zorluğuyla karşı karşıya kalmışlardır. İşçilerden
bazılarının, kapanan ocakların tekrar açılmamasının Soma için başka bir problem olacağına
inandıkları görülmüştür. Öyle ki istihdam kaygısı ve ailelerini geçindirme endişesiyle bazı
işçiler maden ocaklarının açılması için eylem de yapmıştır. Yapılan eylemlerde Enerji
Bakanlığı'nın derhal ocaklara el koyması, işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının yerine
getirilmesi, ocakların derhal açılması, ocakların bağımsız heyetler tarafından denetlenmesi,
taşeronluğun kaldırılması, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin bağımsız olması, toplu
sözleşmeden kaynaklı, işçilere verilmeyen üç tonluk kömür haklarının verilmesi istenmiştir.
Afet sonrasında bölgede bulunan çoğu maden ocaklarının kapanması bölgede
madencilik sektörünün daralmasına neden olmuştur. Söz konusu durum Soma’da elde edilen
vergi gelirlerinin de düşmesine neden olmuştur. Manisa Vergi Dairesi Başkanı Yılmaz Çakan
2014 yılında Manisa’daki vergi gelirinin 2 milyar 221 milyon, 2015 yılında ise 2 milyar 508
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milyon olduğunu belirtmiştir. Maden kazasının vergi geliri anlamında ciddi yansımalarının
olduğunu ifade eden Çakan’a göre, 7 yıllık vergi geliri artışı yıllık %20'nin üstünde olmakla
beraber geçen yıl bir miktar altta kalmıştır. Çakan’a göre bunun en önemli nedenlerinden biri
Soma'da meydana gelen maden kazasıdır. Çakan, Soma’nın kendileri için vergi toplama
anlamında önemli bir ilçe olduğunu, 2015 yılında Soma'dan 2014 yılında elde edilen vergi
gelirinin ancak %52 civarında bir rakamın tahsil edildiğini ifade etmiştir. 2014 yılı içerisinde
Soma'dan 287 milyonluk bir tahsilat yaptıklarını anlatan Çakan, 2015 yılında bu tahsilatın 162
milyona düştüğünü vurgulayarak Soma'dan geçen yıla göre aynı tahsilatın yapılması
durumunda il çapında artış oranının 2015 yılında %13 değil %16 civarında olacağını
belirtmiştir.

10.6. Ülkemizde Yaşanan Terör Afetinin Ekonomik Etkileri
Terörizm, ulusal ve uluslararası gündemde hep önde olan, oldukça kompleks ve sürekli
değişen bir olgudur. Terörizm ve onun çeşitli yan faktörleri arasındaki ilişki araştırmacılar
arasında 1960’lardan beri tartışmanın temel konusunu oluşturmakla beraber terörizmin küresel
yapısı 11 Eylül saldırılarından sonra daha da belirginleşmiş, hiçbir ülke ve toplumun kendisini
tam olarak güvende hissetmediği bir sürece girilmiştir. Bu durum küresel terör konseptine
uygun olarak küresel mücadeleyi de zorunlu kılmaktadır.
Terörizm yalnızca insanları öldürmemekte, aynı zamanda demokratik kurumlara
gözdağı vermekte, ekonomilerin altını oymakta ve bölgeleri istikrarsızlaştırmaktadır. Ülkemiz
de 1970’li yıllardan itibaren yıkıcı terörle, 1980’li yıllardan itibaren bölücü terörle, 1990’lı
yılların başında da kutsal din duygularını kullanan radikal terörle mücadele etmek zorunda
kalmıştır. Terörün her çeşidini gören Türkiye hala mücadelesine her geçen gün daha da
profesyonelleşerek sürdürmektedir. Ancak terör olaylarının özellikle ekonomimizi olumsuz
etkilediği bilinen bir gerçektir.
DPT tarafından yapılan “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” adlı araştırma
incelendiğinde, son yirmi sırayı paylaşan illerin neredeyse tamamının terör faaliyetlerinin
yoğun olarak görüldüğü Doğu ve Güneydoğu illerimiz olması dikkat çekicidir. Doğu ve
Güneydoğu illerinde görülen bu az gelişmişliğin ve fakirliğin mutlaka başka sebepleri de
bulunmaktadır. Ancak terör olgusunun bunların başında geldiği şüphesizdir. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu kökenli işadamlarının kendi bölgelerinde yatırım yapmamalarının en
büyük sebebi terördür. İşletmeleri veya şirketleri bir yerde yatırım yapmaya iten temel faktörler;
hammadde, yarı işlenmiş mamul, enerji pazarına yakın olma, bol ve nitelikli işgücü gibi
faktörlerdir. Ancak bütün bu faktörlerin cazibesine ve devletin teşvikine rağmen gidilmemesi,
yapılacak yatırımın güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Özellikle Türkiye
açısından terörün yoğun olduğu illerde zaman zaman altyapı yatırımı veya değişik alanlarda
yatırım için giden devlete veya özel şirkete ait şantiyelerin basılması, çalışanlarının şehit
edilmesi, terörün doğrudan yatırımları engellediğinin bir göstergesidir.
Savaşların, terörizmin ve bunun uzantısındaki politik istikrarsızlığın ekonomiler
üzerinde oldukça ciddi bir negatif etkiye sahip olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yoktur.
Özellikle terörizm riski ve terörist saldırılar kısa dönemde tüm dünyadaki sermaye piyasaları
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üzeride büyük bir etkileme potansiyeline sahiptir. Bu bağlamda terörün oluşturduğu
istikrarsızlık veya çekingenlik birçok firmanın Türkiye’ye gelmesini önlemiş olabilir. Yine
terörün oluşturduğu bütçe açıklarının getirdiği etkiler de, hem doğrudan sermaye yatırımlarının
gelmesini engellemiş ve hem de Türkiye’deki yerli sanayinin de yeterli finansman kaynağı
bulunması ve daha düşük faizlerle yatırım yapma imkânını ortadan kaldırmıştır. 1983’te dışa
açılma politikalarıyla ivme kazanan Türkiye’deki sanayileşme sürecinin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’ya yayılma etkisi, 1984’den itibaren giderek genişleyen bu terör nedeniyle büyük
ölçüde engellenmiştir. Terör nedeniyle bölgelere yeterli yatırım yapılamaması nedeniyle
meydana gelen işsizlik, zamanla kısır döngü şeklinde terörü besleyen en önemli kaynaklardan
biri haline gelmektedir. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle gelir dağılımında oluşan dengesizlikler,
geçim sıkıntısı yaşayan, işsiz ve alım gücü düşük bir kitleyi de beraberinde getirmektedir. Terör
örgütleri bu noktada devreye girerek gayri memnun kitleleri kendi yöntemleri ile işleyerek
örgütlerine eleman olarak kazandırmaktadır. Böylece bu tür küskün ve kaybedecek bir şeyi
olmayan insanlar terör faaliyetlerinde birer figüran olarak kullanılabilmektedir.
Yıllardır ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerek bombalı araç
saldırıları gerekse silahlı çatışmalarla eylemlerini sürdüren ve 35.000 ila 40.000 arasında can
kaybına neden olan bölücü terör örgütü PKK'nın bölge ekonomisine verdiği zararlar herkesin
malumudur. 2012 yılı sonuna doğru ise çözüm süreci başlatılmıştır. 2012’den 2015 ortalarına
kadar süreç başarıyla devam etmiş, ölümler ve acılar bazı olaylar dışında neredeyse bitmiştir.
Bu zaman diliminde çözüm sürecine yönelik toplumsal destek hızla artmış ve güçlenmiştir.
Çatışmadan siyasete geçiş süreci başarıyla gerçekleşmekte iken bölücü terör örgütü PKK ve
yandaşları tarafından yapılan açıklamalar ve bu açıklamaların ardından ülkede seçim sonrası
hükümet kurma süreci yaşandığı için mevcut siyasi otorite boşluğundan yararlanmak isteyen
PKK terör örgütü, doğu ve güneydoğu bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere kanlı terör
eylemlerine yeniden başlamıştır. Bunun sonucunda da ülkemiz yaklaşık üç yıldır yeniden ve bu
sefer çok daha kapsamlı ve organize bir şekilde terörle mücadeleye girmiştir. Ancak çözüm
süreci ile huzurun hakim olduğu bölgede artan terör saldırıları ve yaşanan çatışmalar nedeniyle
sosyal ve ekonomik yaşamın olumsuz etkilendiği söylenebilir.
Son iki yılda (Haziran 2015 sonrası) Türkiye’nin doğusunda yaşanan çatışma ortamı,
2013’den beri istikrarlı olarak yatırım ve turist çeken bölgeye ağır bir ekonomik fatura
çıkarmıştır. Türkiye’nin gelir dağılımından en az payı alan kentlerinin bulunduğu bölgede,
birkaç ay öncesine kadar esen barış ve refah rüzgarları yerini ciddi bir kaos ortamına
bırakmıştır. Bu durum da, son 30 yıldır terör olaylarıyla mücadele eden bölgenin çözüm
süreciyle birlikte yakaladığı kalkınma hamlesine ağır darbe vurmuştur. 2015 yılında biten
çözüm süreciyle birlikte ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde artan terör olaylarının neden
olduğu ekonomik etkilerin bazıları aşağıda görülebilir;


Çözüm sürecinin sona ermesiyle başlayan çatışmalar, bölgede en çok turizm
sektörünü vurmuştur. Bölge genelinde otel ve turistik tesisler kapanma noktasına
gelmiştir. Birkaç ay öncesine kadar yüzlerce turistin gezdiği, iş ve tatil turizmi için
tercih edilen Diyarbakır, Mardin, Hatay, Şanlıurfa gibi kentlerde turizm
hareketliliği durma noktasına gelmiştir.
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Yaşanan çatışma süreci bölgede olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerini çok ciddi
bir şekilde göstermiştir. Özellikler şehirlerde yer alan beyaz eşya, elektronik
bayileri, gıda ve giyim eşyası perakendecileri açısından mal ulaştırmada çok ciddi
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bölgede perakende ve toptan ticareti neredeyse durma
noktasına gelmiştir.



Çözüm sürecinde bölgede artan tüketim ve alışveriş faaliyetleri günümüzde
azalmıştır. Ekonomik göstergelere göre hem yerel halktan hem de bölge dışından
gelen talep hızla düşmüştür. Diyarbakır, Mardin, Van, Şanlıurfa gibi büyük
kentlerde günlük alışveriş miktarları %30 oranında düşmüştür.



Bölgede yapılacak yatırımlar tehlikeye girmiştir. Bölgede son üç yılda 1,5 milyar
TL’lik yatırım teşvik belgesi alınmış ve bugüne kadar 500 milyon TL’lik kısmı
hayata geçmiştir. Geri kalan 1 milyar TL’lik yatırım ise şuanda durmuş vaziyettedir.
Terörün, korkunun, çatışmanın hakim olduğu dönemde hiçbir yatırımcı bir çivi bile
çakmak istememektedir. Mardin ve Hakkari gibi kentlerde yeni OSB yatırımları
süresiz durdurulmuştur.



Bölgede sınır kapıları kapanmış ve ticaret durma noktasına gelmiştir. HakkariEsendere ve Van-Kapıköy sınır kapıları kapanmıştır. Bu kentlerden yapılan ihracat
oranı yaklaşık %50 azalmıştır. Günübirlik de olsa komşu ülkelerle yapılan ticaret
sona ermiştir. Bölge kentleri plakalarını taşıyan araçlar saldırıya uğramış, mal
taşıyamaz hale gelmiştir. Siparişleri bir anda duran ve yeni siparişler alamayan
firmaların ticari hayatları neredeyse durma noktasına gelmiştir.
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Uygulamalar
Terör Doğuda Ekonomik ve Sosyal Hayatı Vurdu
Çözüm Süreci ile silahların sustuğu ve huzurun hakim olduğu Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu'da son dönemde artan terör saldırıları, bölgedeki illerde sosyal ve ekonomik yaşamı
olumsuz etkiledi.
Bölgede sağlanan huzur ortamında güvenlik endişesinden uzak, gecenin geç saatlerine kadar
iş yerlerini açık tutan esnaf, son günlerde yeniden artan terör saldırıları nedeniyle güvenlik
endişesiyle belirli bir saatten sonra kepenk kapatırken vatandaşlar da erkenden evlerine
kapanıyor. Van'da yaşayan Recep Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur ve
güven ortamının bozulmasının toplumu her yönüyle olumsuz etkilediğini söyledi.
"Millet olarak bu girdabın içinden kurtulmak istiyoruz. Herkesin bu konuda üzerine düşen
görevi yapması gerektiğine inanıyoruz" diyen Ayhan, "Sokakta dolaştığımızda halkın ne
durumda olduğunu görüyoruz. Herkes tedirgin, herkes bu konuda sıkıntılı hatta gece evde
huzursuzluk var. Sadece kenar mahallelerde değil, merkezde de daha önce gece yarılarına
kadar her taraf doluyorken şimdi kimse yok. Herkesin içinde bir korku ve endişe var" dedi.
Kenan Çelikol da Bitlis'in Tatvan ilçesinde iş yerinin bulunduğunu, olayların başlamasıyla
satışlarında ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Yaşanan olaylar nedeniyle bazı esnafın iş
yerlerine "satılık" veya "kiralık" tabelası astığını dile getiren Çelikol, "Şu an perişan şekilde
bekliyoruz. İnsanlar artık iş yapamıyor ki dükkanını satışa ya da kiralığa çıkarmış. Tatvan da
Nemrut Dağı var. Eskiden her sene binlerce turist gelirdi. Bu sene bir tane bile turist yok"
diye konuştu.
Salih Şahin de terör olaylarının herkesi etkilediğini belirterek, olayların bir an önce sona
ermesini istediklerini söyledi. İran'dan Van'a gelen turist Halise Şafi ise Van'a gelmeye
korktuklarını ve rahat alışveriş yapamadıklarını kaydetti.

Kaynak: Akşam Gazetesi, “Terör Doğuda Ekonomik ve Sosyal Hayatı Vurdu”, 27 Ağustos
2015, http://www.aksam.com.tr/guncel/teror-doguda-ekonomik-ve-sosyal-hayativurdu/haber-436837
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Uygulama Soruları


Bir bölgede yaşanan terör afetinin ekonomiyi nasıl olumsuz etkileyebileceğini
açıklayınız.



Bir bölgede yaşanan terör olaylarının ekonomiye olan etkisini en aza indirebilmek
için neler yapılması gerekir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son yıllarda daha sık ve daha yıkıcı şekilde meydana gelen doğal ve beşeri afetler
ülkemiz için de önemli bir sorundur. En başta kaybettiğimiz canlar ve yaralanan/sakat kalan
bireylerimiz açısından önem arz eden afetler ülke ekonomisine verdiği zararlarla da dikkat
çekmektedir. Fiziksel yıkım gibi doğrudan ekonomik etkiler kadar dolaylı ve ikincil ekonomik
etkilere neden olan afetler zaten kırılgan bir ekonomiye sahip olan ülkemiz açısından önemli
sorunlara neden olmaktadır.
Neden olduğu can kaybı ve fiziksel hasarla Cumhuriyet tarihinin en büyük doğrudan
ekonomik etkiye sebep olan afeti 1939 yılında yaşanan Erzincan Depremi’dir. 26-27 Aralık
1939 tarihinde Erzincan’da meydana gelen depremin Rihcter ölçeğine göre şiddeti 7,9 olarak
ölçülmüştür. Deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi
de yaralanmıştır. Ayrıca oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. Sonuç olarak
yaşanan depremle birlikte binlerce insanın sakat, yetim ve evsiz kaldığı söylenebilir.
17 Ağustos 1999 tarihinde, başta Sakarya ve Kocaeli olmak üzere çevre illerde de etkili
olan Richter ölçeğine göre 7,4 şiddetindeki deprem, neden olduğu can ve mal kaybı açısından
Cumhuriyet tarihinin ikinci büyük depremi olarak kayıtlara geçmiştir. 18 bine yakın insanın
can vermesine ve 44 bine yakın kişinin yaralanmasına neden olan deprem gerek nüfus, gerekse
ekonomik faaliyet bakımından Türkiye’nin en yoğun bölgelerinden birinde etkili olmuştur.
Yaşanan deprem sonrası birçok yerde elektrik ve telefon hatları hasar görmüş, iletişim kesilmiş
ve Gölcük ilçesi tamamen karanlığa gömülmüştür. Yaşanan afette canlarını kurtarabilenler
sokaklara dökülerek enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışmıştır. Deprem yüzünden
İstanbul-Adapazarı TEM otoyolu ve İstanbul-Ankara tren yolu kullanılamaz hale gelmiştir.
Ayrıca bölgede çok sayıda bina, fabrika ve diğer işyerlerinin yanı sıra okul, hastane, cami vb.
çok sayıda toplumsal sistem unsuru hasar görmüştür. Deprem sonrasında bölgedeki sanayi
merkezlerinde üretim durması nedeniyle yaşanılan iş kayıpları, ürün talep miktarlarında oluşan
azalmalar ve istihdamın azalması nedeniyle yaşanan işsizlik sonucu bölgede tüketimde yaşanan
kayıplar Marmara Depremi’nin dolaylı ekonomik etkilerindendir. Bunun yanında rafinerinin
işleyişindeki aksaklığın ülkenin ithalat ve ihracat dengesine etkisi, afetin ikincil etkisine örnek
olarak verilebilir. Deprem sonucunda artan talep baskısı ile ithalatın artması dış ticaret
dengesindeki açığın büyümesine sebep olmuştur. Ayrıca üretim kaybı sonucunda bölgede ciddi
anlamda katma değer kaybı yaşanmıştır. Söz konusu durumlar da afetin ikincil etkilerine
örnektir. Benzer şekilde yukarıda bahsedilen dolaylı etkilerin ülke ekonomisine ve diğer makro
ekonomik göstergelere etkisi, afet bölgesinde çöplerin toplanamaması, susuzluk, seyyar tuvalet
yokluğu, sıcak hava, tıbbi yardım yetersizliği vb. nedenlerle salgın hastalıklar ve diğer sağlık
sorunlarının yaşanması, depremin neden olduğu çevresel değişiklikler (ağaçların yıkılması,
yolların yarılması, kanalizasyon sistemlerinin zarar görmesi, temiz su kaynaklarının bozulması
vb.) Marmara Depremi’nin diğer ikincil etkileri olarak belirtilebilir. TÜSİAD, DPT ve Dünya
Bankası tarafından hazırlanan çeşitli çalışmalarda Marmara Depremi’nin maliyetine yönelik
birbirine yakın değerler verilmektedir. Örneğin depremin toplam maliyeti TÜSİAD’a göre 17
milyar dolar, DPT’ye göre 15–19 milyar dolar ve Dünya Bankası’na göre 12–17 milyar
dolardır.
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Trakya’da ve özellikle İstanbul ve civarında 8-12 Eylül 2009 tarihleri arasında yaşanan
sel afeti, 1957 Ankara ve 1995 İzmir sel afetlerinden sonra ülkemizde en fazla can kaybının
yaşandığı sel afetleri arasında yer almıştır. Tarihin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan
Trakya bölgesi selden ciddi ölçüde etkilenmiş ve afet 32 can kaybı ile 3.816 konut ve 1.490
işyerinin zarar görmesine neden olmuştur. Marmara Bölgesi’nde yaşanan sel felaketi
İstanbul’da 20’den fazla can kaybının yanında ciddi maddi hasarlara da yol açmıştır. Trakya ve
İkitelli-Halkalı’da etkisini gösteren felaket, Türkiye’de şimdiye kadar en çok maddi hasar veren
sel felaketi olarak tarihe geçmiştir. Afetin sigortacılık sektörüne yönelik ciddi bir zararı söz
konusu olmuş, sigorta sektöründe toplam maddi zararın afetin yaşandığı ilk günlerde 150
milyon avroyu bulduğu tahmin edilmiştir. Zararın en büyük nedeni sanayi tesislerinin
Trakya’ya yayılmış olmasıdır. İkitelli’de özellikle konut ve işyeri sayısının fazla olması afetin
ekonomik etkisini artıran faktör olmuştur. Afetin neden olduğu sonuçlardan biri de hiç
umulmadık şekilde yağma olaylarının yaşanmasıdır.
23 Ekim 2011 günü Türkiye saati ile 13:41'de meydana gelen ve 25 saniye süren 6.7
şiddetindeki Van Depremi, başta Van ve Erciş olmak üzere çevre illerde ve İran ve Kuzey
Irak'ta da hissedilmiştir. Deprem çok sayıda bina ve işyerinin yıkılmasına, toplamda 644 kişinin
ölümüne ve 1.966 kişinin yaralanmasına neden olmuştur. Van-Erciş karayolu üzerinde üç ayrı
noktada çökme meydana gelmiş, çökmeler nedeniyle karayolu ulaşımının sağlanmasında
güçlükler yaşanmıştır. Van merkezde, doğalgaz boru hattında meydana gelen sızma nedeniyle
doğalgaz akımı kesilmiş, bazı mahallelerde boru hatlarında meydana gelen patlama nedeniyle,
şehrin bazı kesimlerine su verilememiştir. Bunların yanında deprem Van’da işleyen ekonomi
çarkını durma noktasına getirmiştir. Van Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve üretim
yapılan 100'e yakın işletmeye belirli bir süre kimse gidememiştir. Van Depremi’nin neden
olduğu ikincil ekonomik etki olarak deprem sonrası salgın hastalıklar ve diğer sağlık
problemleri de söz konusu olmuştur. Bölgede işgücüne katılma oranını, istihdamı, işsizliği ve
genel bütçe denkliğini de etkileyen deprem için hükümet aldığı ekonomik tedbirlerle özellikle
bölge halkı için depremin ekonomik etkilerini azaltmaya çalışmıştır.
Soma maden faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki
kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan madencilik
kazası ve insan kaynaklı bir afettir. Yaşanan afetle birlikte 787 işçi yer altında kalmış, toplamda
301 kişi hayatını kaybetmiştir. Afetin ekonomik etkilerine bakıldığında; afet sonrasında
bölgede bulunan çoğu maden ocaklarının kapalı tutulduğu, işletilmeye devam edilen maden
ocaklarında madencilerin uzunca bir süre şirketlerinden para alamadıkları, bazı işçilerin
yeraltında çalışmalarına rağmen yerüstü ücreti üzerinden aylık maaş aldıkları ve gerek işten
çıkarmalar, gerekse de pek çok maden ocağının uzun süre kapalı kalması nedeniyle bölgede
istihdam sorununun ortaya çıktığı görülmektedir. Temel istihdam kaynağının yıllardır
madencilik sektörü olduğu bölgede insanlar ve aileler bir taraftan yaşanan acıyla şok olmuşlar,
bir yandan da işsiz ve dolayısıyla gelirsiz kalmanın zorluğuyla karşı karşıya kalmışlardır. Afet
sonrasında bölgede bulunan çoğu maden ocaklarının kapanması bölgede madencilik sektörünün
daralmasına ve Soma’da elde edilen vergi gelirlerinin düşmesine neden olmuştur.
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Ülkemiz açısından önemli beşeri afetlerden biri olan terörizm yıllarca demokratik
kurumlarımıza gözdağı vermiş, aynı zamanda ekonomimizi olumsuz etkilemiş ve bölgeleri
istikrarsızlaştırmıştır. DPT tarafından yapılan “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması” adlı araştırma incelendiğinde, son yirmi sırayı paylaşan illerin neredeyse
tamamının terör faaliyetlerinin yoğun olarak görüldüğü Doğu ve Güneydoğu illerimiz olması
dikkat çekicidir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kökenli işadamlarının kendi bölgelerinde
yatırım yapmamalarının en büyük sebebi terördür. Özellikle Türkiye açısından terörün yoğun
olduğu illerde zaman zaman altyapı yatırımı veya değişik alanlarda yatırım için giden devlete
veya özel şirkete ait şantiyelerin basılması, çalışanlarının şehit edilmesi, terörün doğrudan
yatırımları engellediğinin bir göstergesidir. Terör olayları; turizmi, ticareti, tüketim ve alışveriş
faaliyetlerini ve yapılacak yatırımları engelleyerek ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Terör
nedeniyle bölgelere yeterli yatırım yapılamaması nedeniyle meydana gelen işsizlik, zamanla
kısır döngü şeklinde terörü besleyen en önemli kaynaklardan biri haline gelmektedir. Ekonomik
sıkıntılar nedeniyle gelir dağılımında oluşan dengesizlikler, geçim sıkıntısı yaşayan, işsiz ve
alım gücü düşük bir kitleyi de beraberinde getirmektedir. Terörün oluşturduğu bütçe açıklarının
getirdiği etkiler de, hem doğrudan sermaye yatırımlarının gelmesini engellemiş ve hem de
Türkiye’deki yerli sanayinin de yeterli finansman kaynağı bulunması ve daha düşük faizlerle
yatırım yapma imkânını ortadan kaldırmıştır. Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde 2015 yılından itibaren yeniden başlayan yaşanan çatışma ortamının, 2013’den beri
istikrarlı olarak yatırım ve turist çeken bölgeye ağır bir ekonomik fatura çıkardığı söylenebilir.
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Bölüm Soruları
1.

a)
b)
c)
d)
e)
2.

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

1999 yılında yaşanan Marmara Depremi sonrasında ülkenin bütçesinde
meydana gelen açık ve ekonomik büyümenin duraksaması nasıl bir
ekonomik etkidir?
Doğrudan
Dolaylı
İkincil
Esas
Hiçbiri
Neden olduğu can kaybı ve fiziksel hasarla Cumhuriyet tarihinin en büyük
doğrudan ekonomik etkisine sebeb olan Erzincan Depremi kaç yılında
meydana gelmiştir?
1909
1939
1979
1999
2009
1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nin doğrudan ekonomik etkisi
aşağıdakilerden hangisidir?
Çok sayıda konutun ve işyerinin yıkılması
Ekonomik büyümenin yavaşlaması
Bütçenin açık vermesi
İşsizliğin artması
Hiçbiri
Van Depremi’nden sonra görülen salgın hastalıklar ve diğer sağlık
problemleri, afetin ne tür etkisidir?
Dolaylı
Doğrudan
Yan
İkincil
Direkt
Meydana geldiği bölgede istihdamın daralmasına ve işsizliğe neden olan
beşeri afet aşağıdakilerden hangisidir?
2011 Van Depremi
1999 Marmara Depremi
2014 Soma Maden Kazası
1939 Erzincan Depremi
1999 Düzce Depremi

237

6.

a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.

a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.

a)
b)
c)
d)
e)

Trakya’da ve özellikle İstanbul ve civarında 2009 yılında yaşanan ve kendi
türünde Türkiye’de şimdiye kadarki en çok maddi hasarı veren afet
aşağıdakilerden hangisidir?
Deprem
Fırtına
Yangın
Sel
Erozyon
Türkiye’de en sık ve en yıkıcı şekilde görülen ve en çok ekonomik etkiye
neden olan afet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Fırtına
Sel
Kuraklık
Yangın
Deprem
Yıllardır ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde maruz
kaldığımız ve önemli ekonomik etkisi olan afet türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Deprem
Fırtına
Terör
Nükleer kaza
Volkanik patlama
Ülkemizde yaşanan terör olayları nedeniyle yaşadığımız ekonomik fırsat
kayıpları, afetin ne tür ekonomik etkisidir?
İkincil
Dolaylı
Doğrudan
Yan
Esas
2014 yılında meydana gelen Soma afeti sonrasında bölgede çok sayıda
maden ocağının kapanması nedeniyle vergi kaybı oluşması, afetin ne tür
bir etkisidir?
Temel
Dolaylı
Doğrudan
İkincil
Hiçbiri

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)a, 4)d, 5)c, 6)d, 7)e, 8)c, 9)a, 10)d
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11. DÜNYADA YAŞANAN ÖNEMLİ AFETLERİN EKONOMİK
ETKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. 1986 Çernobil Nükleer Kazası’nın Ekonomik Etkileri
11.2. 2001 ABD Terör Saldırıları’nın Ekonomik Etkileri
11.3. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi’nin Ekonomik Etkileri
11.4. 2005 Katrina Kasırgası’nın Ekonomik Etkileri
11.5. 2010 Haiti Depremi’nin Ekonomik Etkileri
11.6. 2011 Japonya Depremi ve Tsunamisi’nin Ekonomik Etkileri
11.7. 2011 Suriye İç Savaşı’nın Ekonomik Etkileri
11.8. 2012 Sandy Kasırgası’nın Ekonomik Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 1986 Çernobil Nükleer Kazası’nın ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
2. 2001 ABD Terör Saldırıları’nın ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
3. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
4. 2005 Katrina Kasırgası’nın ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
5. 2010 Haiti Depremi’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
6. 2011 Japonya Depremi ve Tsunamisi’nin ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
7. 2011 Suriye İç Savaşı’nın ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
8. 2012 Sandy Kasırgası’nın ekonomik etkileri hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

1986 Çernobil Nükleer
Kazası’nın Ekonomik
Etkileri
2001 ABD Terör
Saldırıları’nın Ekonomik
Etkileri
2004 Hint Okyanusu
Depremi ve Tsunamisi’nin
Ekonomik Etkileri
2005 Katrina
Kasırgası’nın Ekonomik
Etkileri
2010 Haiti Depremi’nin
Ekonomik Etkileri
2011 Japonya Depremi ve
Tsunamisi’nin Ekonomik
Etkileri
2011 Suriye İç Savaşı’nın
Ekonomik Etkileri
2012 Sandy Kasırgası’nın
Ekonomik Etkileri

Kazanım

1986 Çernobil Nükleer
Kazası’nın ekonomik
etkileri hakkında bilgi
verebilmek
2001 ABD Terör
Saldırıları’nın ekonomik
etkileri hakkında bilgi
verebilmek
2004 Hint Okyanusu
Depremi ve Tsunamisi’nin
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2005 Katrina Kasırgası’nın
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2010 Haiti Depremi’nin
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2011 Japonya Depremi ve
Tsunamisi’nin ekonomik
etkileri hakkında bilgi
verebilmek
2011 Suriye İç Savaşı’nın
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek
2012 Sandy Kasırgası’nın
ekonomik etkileri hakkında
bilgi verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar













Çernobil
Nükleer facia
2001 terör saldırıları
Hint okyanusu
Deprem
Tsunami
Katrina kasırgası
Haiti
Japonya
Suriye
İç savaş
Sandy kasırgası
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Giriş
Ülkemizde olduğu gibi dünya genelinde de, son yıllarda sayıları artan ve etkileri eskiye
göre çok daha korkunç boyutlara ulaşan doğal ve beşeri afetler büyük bir sorundur. Başta
kaybedilen canlar ve yaralanan/sakat kalan bireyler açısından önem arz eden afetler ülke
ekonomilerine verdikleri doğrudan, dolaylı ve ikincil etkilerle de dikkat çekmektedir. Fiziksel
yıkım gibi doğrudan ekonomik etkiler kadar dolaylı ve ikincil ekonomik etkilere de neden olan
afetler özellikle gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler için çok daha önemli sorunlara neden
olmaktadır. Ekonomisi kırılgan ülkeler yaşanan büyük afetler karşısında uzun süre
toparlanamamakta ve genellikle dış yardımlar, krediler ve borçlanmalar yoluyla iyileştirme ve
yeniden yapılanma faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.
Kitabın bu bölümünde dünyada meydana gelen doğal ve insan kaynaklı bazı afetlerin
doğrudan, dolaylı ve ikincil ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda sırasıyla
1986 Çernobil Nükleer Kazası’nın, 2001 ABD Terör Saldırıları’nın, 2004 Hint Okyanusu
Depremi ve Tsunamisi’nin, 2005 Katrina Kasırgası’nın, 2010 Haiti Depremi’nin, 2011 Japonya
Depremi ve Tsunamisi’nin, 2011 Suriye İç Savaşı’nın ve 2012 Sandy Kasırgası’nın ekonomik
etkileri incelenmeye çalışılacaktır.
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11.1. 1986 Çernobil Nükleer Kazası’nın Ekonomik Etkileri
Çernobil nükleer afeti, 26 Nisan 1986 tarihinde o dönem SSCB'nin bir parçası olan
Ukrayna'nın Kiev şehrinin kuzeyinde yer alan Çernobil Nükleer Santrali’nde gerçekleşen
büyük nükleer kazadır. Yaşanan kaza sonucu oluşan nükleer patlama, Hiroşima ve Nagazaki'ye
atılan atom bombalarından tam 200 kat daha etkili olmuştur. Patlamanın etkisi ilk anda bir
kilometre yüksekliğe ulaşmış ve ilk anda ortaya çıkan bu etkinin iki metre kalınlığındaki betonu
eritecek güçte olduğu ifade edilmiştir.
Çernobil’de yaşanan nükleer afetin psikolojik, sosyolojik ve siyasi etkileri olduğu kadar
ekonomik boyutu da çok ağır olmuştur. Günümüzde Ukrayna’da devlet fonunun yılda %5-7
civarında bir kısmı hala Çernobil programlarına aktarılmaktadır. Beyaz Rusya’da ise 1991 ve
2003 yılları arasında Çernobil kaynaklı aktarımlar 13 milyar doları bulmuştur. Radyasyona
maruz kalan bölgelerin çoğunlukla kırsal kesim olduğu ve tarımın ekonominin ana
sektörlerinden biri olduğu bölgede üç ülkede (Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya) toplam 784.320
hektar tarım alanında üretim durdurulmuştur. Ayrıca ilgili ülkelerde radyolojik kısıtlamalar ve
endişeler nedeniyle kaynaklar ve satışlar azalmıştır. Santralin kapatılması nedeniyle de enerji
üretiminde azalma olmuştur. Kazanın bedelinin tam olarak hesaplanmasının zor olduğu, ancak
yüzlerce milyar dolarlık bir zararın ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Afetin uzun dönemli ikincil etkilerine bakıldığında ise, felaketin etkilerinin en yoğun
olarak görüldüğü ülkeler Ukrayna, Rusya ve Belarus'ta 2004 yılına kadar 18 yaş altı 4.000
çocukta tiroit kanseri vakasının ortaya çıktığı görülmektedir. Resmi raporlar, ölümcül kanser
vakalarının sayısını 9.000 olarak hesaplamış, bağımsız bilim adamları ise 30.000 ile 60.000
arasında insanın Çernobil’in sebep olduğu kanser türlerinden dolayı öleceğini tahmin etmiştir.

11.2. 2001 ABD Terör Saldırıları’nın Ekonomik Etkileri
11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör saldırıları sadece ABD'yi değil
tüm dünyayı dehşete düşürmüş, bu saldırılar insanlık tarihinin en büyük terör eylemi olarak
hafızalarda yer almıştır. Boston, Newark ve Washington'dan kalkıp San Francisco ve Los
Angeles'a giden dört yolcu uçağının kaçırılarak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz
Kuleleri'ne ve Virginia'daki ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptırılmasıyla
gerçekleştirilen saldırı sonucunda 19 hava korsanı dahil 2.996 kişi hayatını kaybederken, 10
milyar doların üstünde maddi hasar meydana gelmiştir.
Saldırıların asıl etkisi ABD dış politikası ve uluslararası siyaset alanında olmuştur. Öyle
ki siyaset bilimcilerin pek çoğu 11 Eylül saldırılarını milat olarak kabul etmiş, gerek ABD'de
ve gerekse dünyada artık hiçbir şeyin 11 Eylül'den öncesi gibi olmayacağını ifade etmiştir.
Ancak şüphesiz her terör olayın da olduğu gibi bu terör afetinin de ekonomik, psikolojik ve
sosyolojik pek çok etkisi söz konusudur.
Saldırıların ekonomiye doğrudan etkisi, saldırılar sonucu kaybedilen canlar, yıkılan
Dünya Ticaret Merkezi binaları ve zarar gören diğer binalar olmuştur. Tüm kayıplar ve
maliyetlerle birlikte değerlendirildiğinde 2001’de ABD’ye yapılan terör saldırıları sonucu
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ülkenin yaklaşık 2 trilyon dolar kayba uğradığı ifade edilmektedir. Keza saldırılar yalnızca
dünyanın merkez ülkesi olarak kabul edilen ABD’yi değil, tüm küresel piyasaları etkilemiştir.
Bir kısmı yukarıda da belirtilen başlıca ekonomik etkiler aşağıda görülebilir;


Afet öncesi Dünya Ticaret Merkezi (İkiz Kuleler) yaklaşık 4 milyar dolarla
sigortalanmıştır. Kulelere sahip olan şirket Alman sigorta şirketinden 2 milyar
dolar, American Airlines ve United Airlines şirketlerinden ise 2,8 milyar dolar
olmak üzere yaklaşık 4 milyar dolar tazminat almıştır.



Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon’a saldırılarda kullanılan 4 uçağın toplam
maliyeti 385 milyon dolardır.



ABD Savunma Bakanlığı’na yapılan saldırılar sonucunda kayıpların yaklaşık
maliyetinin 1 milyar dolar olduğu açıklanmıştır.



Saldırıların ardından sokaklara dağılan enkazların temizlenmesi 1,3 milyar dolara
mal olmuştur.



Tüm bu saldırılara hazırlıksız yakalandığı ifade edilen ABD hükümeti acil fondan
yaklaşık 40 milyar dolar harcama yapmıştır.



Saldırıların ertesi günü yaklaşık 83 bin kişi işsiz kalmıştır. İş kaybı ve vergi
kayıplarıyla yaklaşık 17 milyar dolarlık zarar oluşmuştur.



Sigorta şirketleri tarafından; saldırıların ardından kullanılamaz hale gelen işyerleri,
konutlar, araçlar ve diğer kayıplar için 40 milyar dolara yakın sigorta ödemesi
gerçekleşmiştir.



Saldırılar en çok da ABD borsalarını etkilemiştir. Saldırıların sonucunda ABD
borsaları 1,4 trilyon dolarlık zarara uğramıştır. Birçok şirket iflas ederken özellikle
havayolu sektörü büyük yara almıştır.



Saldırıların etkilediği en önemli sektörlerden biri de turizmdir. Saldırının yapıldığı
yıl ve sonraki yıllarda ABD, 8 milyona yakın turisti kaybetmiştir.



Saldırının ardından fiziki ve psikolojik olarak yara alan binlerce kişi için 392
milyon dolar harcama yapılmıştır.

Bahsedilen etkilerle birlikte afetin yerel ve küresel olarak havacılık sektörüne dolaylı ve
ikincil ekonomik etkileri söz konusudur. Keza saldırılar on binlerce seferin iptal olmasına sebep
olmuş, iptallerden kaynaklı maddi zarar tespit bile edilememiştir. Ancak ABD hükümeti
saldırıyı takip eden günlerde hava sahasının kapanmasından ve iptallerden kaynaklı zararı
karşılayabilmek adına havayollarına 5 milyar tazminat ödemesinde bulunmuş ve 10 milyar
dolarlık krediyi onaylamıştır. Saldırının hemen sonrasında New York’un yeniden
yapılandırılması amacıyla 20 milyar dolarlık federal bir fon da oluşturulmuştur.
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Saldırılar sonrasında havacılık sektöründe yolcu trafiği 2001 yılında 2000 yılına göre %
5,9 oranında azalmıştır. Bu azalmanın büyük çoğunluğu 11 Eylül saldırılarından sonra
gerçekleşen yolcu sayısındaki düşüşlerden kaynaklanmıştır. Bunun sonucunda 2000-2009
yılları arasında, ekonomik kriz ve petrol fiyatlarının artması gibi farklı nedenlerin de etkisiyle
birlikte, Amerika bayraklı havayollarına ait filolarda toplam 700 uçaklık bir küçülmeye
gidilmiştir. 11 Eylül saldırılarının en yıkıcı etkisi iç hatlar seferlerinde görülmüştür. Saldırılar
sonrasında insanlar uzunca bir süre başta otomobil olmak üzere farklı ulaşım yollarını tercih
etmeye başlamıştır. İç hatlar seferlerinin oluşturduğu ciro ABD’nin 2000 yılındaki gayri safi
milli hasılasının 10 binde 82’sine karşılık gelirken, 2010 yılında bu rakam 10 binde 68 olmuştur.
Buna bağlı olarak 2001-2010 yılları arasından iç hatlar seferlerinde 142 milyar dolarlık açık
ortaya çıkmıştır. Saldırıların genel finansal etkisine bakıldığında ise Amerikan bayraklı
havayollarının cirolarının 2000 yılında toplam 130,2 milyar dolarken 2002 yılında 107,1 milyar
dolar olduğu görülmektedir. 2001-2002 yıllarında havayolları 19,6 milyar dolar zarar
açıklamışlardır. 2001-2005 arasında ise bu rakam toplamda 57,7 milyar dolar olmuştur. 2000
yılından 2010 yılına kadar Amerika bayraklı havayolları sadece üç yıl kâr açıklayabilmiştir. Bu
süreçte önemli havayolu şirketleri iflas beyanı vermiştir. Söz konusu sıkıntılar ilgili sektörde
istihdamı da olumsuz etkilemiştir. 2000 yılında Amerikan bayraklı havayollarında toplam
520.600 kişi çalışırken bu sayı 2003 yılına gelindiğinde %14,6’lık bir düşüşle 444.700’e
gerilemiştir. Bu düşüş her geçen sene devam etmiş ve 2010 yılına gelindiğinde 378.100’e kadar
gerilemiştir. 10 yıl sonra ilk defa 2011’in ilk yarısında artış yaşanmış ve sayı 382.900’e
yükselmiştir.
Afetin küresel olarak havacılık sektörüne etkileri incelendiğinde ise küresel yolcu
trafiğinin 2001 yılında %2,7 azaldığı, 2003 yılına gelene kadar da 2000 yılının rakamlarına
ulaşılamadığı görülmektedir. 2000 yılında 329 milyar dolar olan küresel havayolları yıllık
cirosu, 2001 yılında 307 milyar dolar, 2002 yılında ise 306 milyar dolar olmuştur. 2000 yılı
rakamları, ilk defa 2004 yılında geçilmiş ve 379 milyar dolara ulaşılmıştır. Dünyadaki tüm
havayollarının bilançoları incelendiğinde 2001 yılında toplam 13 milyar dolar zarar
açıklanmıştır. 2002 yılındaysa açıklanan zarar miktarı 11,3 milyar dolardır. 11 Eylül
saldırılarından sonra kar açıklanan ilk yıl 5 milyar dolarla 2006 olmuştur. Saldırıdan sonra aylar
içinde bazı havayolu şirketleri iflaslarını açıklamıştır.

11.3. 2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi’nin Ekonomik
Etkileri
Modern tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Hint okyanusu depremi, 26 Aralık
2004 günü merkezi Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısı açıkları olan bir doğal afet
olarak kayıtlara geçmiştir. Batma nedeniyle meydana gelen deprem sonucunda Hint
Okyanusu'na kıyısı olan karaları vuran ve yüksekliği 30 metreye kadar çıkan tsunamiler
oluşmuştur. Tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olan bu deprem ve sonrasında
oluşan tsunamiler, Endonezya başta olmak üzere Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'ı yakından
etkilemiştir. 2004 Hint Okyanusu deprem ve tsunamisinin doğrudan ve dolaylı ekonomik
etkilerinin toplam 15 milyar dolarlık bir zarara neden olduğu hazırlanan raporlarda ortaya
konulmuştur.
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Deprem sonrası oluşan tsunami sonucu kıyıya ulaşan dalgalar binlerce kişiyi doğrudan
öldürmüştür. Bu dalgalardan kurtularak ölmeyenler ise yüksek yerlerde kurtarma
helikopterlerini ve teknelerini beklemiş; ancak sonraki dalgalar onların da çoğunu sürükleyip
ölmelerine neden olmuştur. Tayland’ın güneyindeki Phuket’teki Patong plajından çok sayıda
ceset toplanmış, ancak ambulans veya sedye olmaması nedeniyle bölge halkı taşıdıkları
cesetleri kamyonetlere atarak götürebilmiştir. Hindistan’da da sahillerden toplanan boğulmuş
insanların cesetleri Madras Devlet Hastanesi’ne sığmamıştır. Bir şekilde dalgalardan
kurtulanlar ise sonrasında açlık ve sefaletle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Afet sonrası
kurtarma operasyonları neredeyse bir ay sürmüş; açlık ve susuzluk dayanılmaz noktalara
gelmiştir. Ayrıca tsunami dalgalarının sokaklardaki ve kanalizasyonlardaki pisliği sokaklara
taşıması sonucunda kolera, Hepatit A ve Hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklar yayılmaya başlamış;
afetten kurtulan insanların bir kısmı da açlık, susuzluk ve bu hastalıklar nedeniyle hayatını
kaybetmiştir. Açlığın ve susuzluğun etkileri, hastalıklar, yaralanmalar vb. tüm sıkıntılar dikkate
alındığında tüm dünyada toplam 1,3 milyon insanın yaşanan afetlerden etkilendiği
belirtilmiştir. Afetin büyüklüğü, etkilenen ülkeler ve halklarının durumu nedeniyle afet
sonrasında dünya çapında insani yardım kampanyaları başlatılmıştır. Tsunamiden sonra tüm
dünyadan toplam 14 milyar dolar yardım parası toplanmıştır. Ayrıca Avrupa, Amerika ve
Avustralya gibi bölgelerden birçok sivil toplum örgütü, sağlık, kurtarma ve gıda yardımı
götürmek amacıyla bölgeye ulaşmıştır. Ülkemizden Kızılay da bölgeye ciddi yardımlarda
bulunmuştur.
Deprem ve sonrasında oluşan tsunami, bölge ülkelerini ekonomik olarak en çok turizm
sektörü açısından etkilemiştir. Turizm amacıyla bölgede bulunan diğer ülke vatandaşlar
yaşanan afet sonrası hızla bölgeyi terk etmeye çalışmıştır. Keza tsunami sonucu oluşan dalgalar
sadece yerel halka büyük kayıplar verdirmemiş; bölgedeki ülkeler kadar olmasa da Almanya
bölgede turist olarak bulunan yaklaşık 600 vatandaşını, İngiltere 300 vatandaşını ve İsveç 570
vatandaşını kaybetmiştir. İsveç bu kadar yüksek sayıda vatandaşını 1700 yılındaki Polltava
savaşından sonra ilk kez kaybetmiştir. Afet bölgesindeki birçok havaalanı kapatılmıştır. Rüya
gibi Noel tatili geçirme hayalleriyle bölgeye gelen turistler ne yapacaklarını bilemeden alanda
bekleyenlerle birlikte endişe içinde oturmuştur.
Bölgedeki ülkeler sadece turizm sektörü açısından sıkıntı çekmekle kalmamış,
ekonomik olarak diğer alanlarda da büyük sorunlar yaşanmıştır. Geçiminin çoğunu balıkçılık
ve deniz ürünlerinden sağlayan şehirlerde birçok altyapı malzemesi ve ekipmanı, botlar,
kayıklar ve diğer malzemeler kaybolmuş, limanlar zarar gördüğü için balıkçılık sektörü büyük
darbe yemiştir. Bunun yanında tsunamiler bölgede çok büyük çevresel zararlara da yol açmıştır.
Bölgedeki bitki örtüsü, kara hayvanları popülasyonu, balık çeşitliliği, ağaç nüfusu, genellikle
mango, pirinç ve muz üretilen tarım alanları büyük ölçüde yok olmuştur. Ayrıca bölgenin tatlı
su kaynakları da okyanus suyuyla karıştığından içme suyu kıtlığı başlamıştır.

11.4. 2005 Katrina Kasırgası’nın Ekonomik Etkileri
ABD tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan Katrina Kasırgası 23
Ağustos 2005 yılında Kuzey Atlantik Okyanusu ve Bahamalar üzerinde oluşmaya başlamıştır.
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Kasırga Florida'nın güneyini 1. kategoride geçip burada sellere ve ölümlere sebep olurken
güneydoğuda Louisiana ve Mississippi'yi 3. kategori'de vurmuştur. Kasırganın merkezinin hızı
saatte 160 km/saat olarak ölçülmüştür. Fırtına dalgası, Körfez kıyısı boyunca Mississippi'nin
Waveland, Bay St. Louis, Pass Christian, Long Beach, Gulfport, Biloxi, Ocean Springs ve
Pascagoula şehirlerini harap etmiştir. Louisiana'da, New Orleans'ın 53 farklı yerindeki sel
koruma sistemi başarısız olmuş ve setin yıkılmasıyla New Orleans'ın bazı mahalleleri sular
altında kalmıştır. Afeti izleyen haftalar boyunca sel yayılarak New Orleans'ın %80'ini
etkilemiştir.
Katrina Kasırgası 1.836 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Bu anlamda afetin
1928 Okeechobee Kasırgası'ndan beri en ölümcül ABD kasırgası olduğu söylenebilir. Ayrıca
tahmini 81,2 milyar dolar zararla Katrina Kasırgası ABD tarihinin en yüksek maddi hasar
getiren doğal afeti olarak ilk sırada yer almaktadır. Kasırganın neden olduğu en büyük can kaybı
ve maddi zarar, New Orleans'ta meydana gelmiştir.
1950’den bu yana tazmin edilen miktara göre en yüksek maliyetli doğal afetlerin
başında Katrina kasırgası gelmektedir. Farklı tahminler olmakla birlikte afetin dünya ekonomisi
açısından olası etkilerinin yaklaşık 120 milyar dolar olduğu belirtilmiştir. Kasırganın sigorta
şirketlerine 60 milyar doların üzerinde bir zarara neden olduğu, konut/emlak alanında yaklaşık
100 milyar dolarlık kaybın ortaya çıktığı ifade edilmiştir. Munich Re şirketinin yaptığı
açıklamaya göre afetin ABD’ye maliyeti 60 milyar dolar civarındadır. Bir başka kaynağa göre
ise afetin ABD ekonomisine maliyeti en az 30 milyar dolardır. Değerlere yönelik farklılıkların,
daha önce de belirtildiği üzere afetlerin özellikle dolaylı ve ikincil etkilerinin belirlenmesinde
standart bir yöntem kullanılmamasından kaynaklandığı söylenebilir.
Afetin ekonomik anlamda ne tür etkilere neden olduğu incelendiğinde öncelikle kasırga
ile birlikte Meksika körfezinde bulunan 30 kadar petrol platformunun yıkıldığı ya da büyük
zararın oluştuğu görülmektedir. Bölgede altı aylık dönem boyunca petrol üretimi durmuştur.
ABD yönetimi afet ile birlikte petrol tedariğinde yapılan potansiyel kesinti ile ekonomiye
verilen büyük zarar ve körfez kıyısının ana yol ve altyapısının yok olmasından dolayı onarımlar
için bölgeye 10,5 milyar dolar yatırım yapmıştır. İspanya kasırga yüzünden büyük zarar gören
ABD’ye 30 gün boyunca günde 70 bin varil ham petrol yardımında bulunma kararı almıştır.
Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın kasırganın ekonomik etkilerini hafifletmeyi ve petrol
ikmalindeki kaybı en aza indirmeyi hedeflediği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra İspanya ABD’ye
15 tonluk acil yardım malzemesi göndermiştir. Petrole yönelik etkinin yanı sıra yaşanan kasırga
sonrası 1,3 milyon dönüm orman alanının yok olduğu Mississippi'de ormancılık sanayisi büyük
zarar görmüştür. Katrina'nın ormancılık sanayisine verdiği zarar 5 milyar dolar olarak tahmin
edilmiştir.
Afetin ikincil ekonomik etkileri incelendiğinde ABD merkez bankası FED’in Kasım
2005 yılında yaptığı toplantıda kısa vadeli faiz puanını çeyrek puan artırarak %4’e yükselttiği
görülmektedir. Toplantı sonrası FED’den yapılan açıklamada kasırganın ekonomik büyüme
önünde geçici bir etkiye neden olacağı, yükselen enerji fiyatları ve kasırgayla ilgili diğer
olumsuzlukların ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisinin üretimi ve istihdamı geçici olarak
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durgunlaştıracağı ifade edilmiştir. Kasırgayla ortaya çıkan olumsuz etkiler nedeniyle,
önümüzdeki aylarda 400 bin kişinin işini kaybedeceği belirtilmiştir. ABD Kongresi'ne bütçe
konularında danışmanlık yapan Kongre Bütçe Ofisi'nin hazırladığı rapora göre, kasırga
nedeniyle yılın ikinci yarısında ülkenin ekonomik büyümesinin %0,5 ile %1 arasında
yavaşlayacağı öngörülmüştür.
Yine FED’in, kasırganın meydana gelmesinden 10 yıl sonra 2015 yılında hazırladığı
raporda kasırganın nüfus hareketi ve perakende sektörüne etkileri konusunda yapılan bir
araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Rapora göre afet sırasında ve sonrasında yüzbinlerce
insan evini kaybetmiş, yaşadığı bölgeleri terketmek durumunda kalmış; bu hareket, uzunca bir
süre, belirli bölgelerdeki nüfus yoğunluğunun azalmasına neden olmuştur. Afet sonrasında
artan perakende talebi ve süpermarketlerin tedarik zincirlerindeki bozulmaya bağlı olarak ciddi
fiyat artışları yaşanmıştır. Rapora göre Katrina Kasırgası, ekonomik maliyeti en yüksek doğal
felaket olarak ABD tarihinde yerini almıştır. 2005 verileriyle, konut/emlak alanında yaklaşık
100 milyar dolarlık kayıp ortaya çıkmış, 1200 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1 milyon kişi
yaşadığı bölgeleri terk etmek durumunda kalmıştır. Afetten etkilenen bölgelerde yaşayan ve
evini terketmek durumunda kalanların pek çoğu çok uzun bir süre evlerine dönememiştir.
ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan 2011 tarihli bir araştırmaya göre; 2009 sonu
itibariyle 31.500 hane halkı (New Orleans metropolitan alanındaki nüfusun yaklaşık %7’si)
afetten yıllarca sonra bile kalıcı olarak yerleşemediğini ifade etmiştir. Afet sonrasında bazı
süpermarketler faaliyetlerini durdurmak, bazıları ise uzunca bir süre faaliyetlerine ara vermek
durumunda kalmıştır. Faaliyetlerine devam eden marketler afet sonrasında satış hacimlerinde
%20 artış kaydetmiştir. Özellikle temizlik ve kişisel bakım malzemesi satışları %60 artmıştır.
Artan talep, satış fiyatlarının artmasına da neden olmuştur. Afet sonrası acil durum döneminde
fiyatlar, afetten 26 hafta önceki seviyeye göre ortalama %1,4 artmıştır. Afet sonrasındaki bir
buçuk yıllık dönemde fiyat artışı yaklaşık %3 seviyesine çıkmıştır.
Afetin ekonomi kadar çevreyi de oldukça etkilediği belirtilmektedir. Fırtına dalgası
kıyılarda plaj erozyonuna neden olmuştur. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu yapmış olduğu
tahminlerde Katrina ve Rita kasırgalarından dolayı kıyılarda 217 mil karelik alanın su basmış
olduğunu açıklamıştır. Kıyıdaki yerel sulak alanların %20'sini su basması nedeniyle kıyıda
yetiştirilen deniz memelilerinden kahverengi pelikanlar, deniz kaplumbağaları ve göçmen kızıl
başlı ördekler zarar görmüştür.

11.5. 2010 Haiti Depremi’nin Ekonomik Etkileri
12 Ocak 2010 tarihinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince'e 25 km uzaklıkta meydana
gelen ve Richter ölçeğine göre 7 büyüklüğünde ölçülen deprem yaklaşık üç milyon kişiyi
etkilemiş ve 316 bin kişinin ölümüne, 300 bin kişinin de yaralanmasına neden olmuştur.
Haiti'nin güneyinin yerle bir olmasına neden olan deprem, 1,3 milyon kişiyi de evsiz
bırakmıştır. Depremde, aralarında hastane, oteller, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Birleşmiş
Milletler temsilciliğinin de bulunduğu çok sayıda bina yerle bir olmuştur. Enkaz altında çok
sayıda kişi kalırken deprem nedeniyle elektrik ve telefon şebekesi tamamen çökmüştür. Söz
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konusu fiziksel yıkım, daha önce incelendiği üzere afetin doğrudan ekonomik etkisini ifade
etmektedir.
Haiti’de gerçekleşen depremin maddi açıdan verdiği hasarı incelemek için yapılan bir
çalışmada, depremin neden olduğu maddi hasarları tespit edebilmek için 1970 ve 2008 arasında
dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen afetler incelemeye alınmıştır. İlgili afetlerin tarihi
bilgilerine bakılarak Haiti’nin tekrar yapılanmasının ne kadara mal olacağı araştırılmıştır.
Araştırma sonucunda deprem sonucu temel maddi hasarın 2009’daki dolar kuru göz önüne
alınarak 8,1 milyar doları geçeceği sonucuna varılmıştır. Çalışmada Haiti ekonomisinin bütün
bu hasarı tek başına karşılayacak kadar gelişmemiş olması nedeniyle uluslararası camiaların bu
olumsuz şartlar için yardım ve destek vererek yeniden yapılanma sürecine katılması gerektiği
belirtilmiştir. Katastrofik afetler modelleme firması Eqecat de, ülkede deprem sonucu meydana
gelecek olan ekonomik kaybın, tek haneli olmakla birlikte milyar dolarları bulacağı şeklinde
görüş bildirmiştir.

11.6. 2011 Japonya Depremi ve Tsunamisi’nin Ekonomik Etkileri
2011 Japonya depremi; 11 Mart 2011'de, Japonya'nın Töhoku bölgesinde 9,0
büyüklüğünde gerçekleşen büyük depremdir. Merkez üssü Töhoku bölgesinin doğu kıyısı olan
depremin Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu; dünyada ise en büyük ilk beş depremin
arasında olduğu açıklanmıştır. Deprem sonrasında bölgede ikincil afet olarak yüksekliği 37,9
metreye varan tsunami dalgaları meydana gelmiştir. Özellikle ikincil afet olarak tsunami ülkede
çok büyük zarara yol açmış, yaşanan afetlerde 15.828 kişi hayatını kaybetmiş ve 14.000’in
üzerinde kişi kaybolmuştur. Deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami ile kara ve
demiryolları ağır hasar görmüş, çeşitli yerlerde yangınlar çıkmış ve bir barajın yıkılması sonucu
bazı bölgeler sular altında kalmıştır. Ayrıca Kuzeydoğu Japonya'da 4,4 milyon ev elektriksiz,
1,5 milyon ev ise susuz kalmış ve gıda sıkıntısı meydana gelmiştir. Japonya Başbakanı, halka
itidal çağrısı yaparken bakanlar kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmış ve bir dizi önlem
açıklamıştır.
Deprem tsunamiyle birlikte çok önemli bir başka ikincil ve teknolojik afet olarak
Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde kazaya neden olmuştur. Yaşanan kaza sonucunda
ortama büyük miktarda radyoaktif madde salınmış, bu salınım 1.700 metrekareden daha büyük
alanı kirletmiştir. Uluslararası Atom Enerji Ajansı tarafından Uluslararası Nükleer ve
Radyolojik Olay Ölçeği'ne göre bu ikincil afet 7. seviye olarak belirlenerek Çernobil kazasından
beri en şiddetli nükleer kaza olarak değerlendirilmiştir. Nükleer patlamanın sonucu olarak
yardım paketleri şehre taşınamamış, vatandaşlar ciddi bir temel ihtiyaç sıkıntısı ile karşı karşıya
kalmıştır. Gıda ve benzin kıtlığı, korku ve kaosa yol açmıştır. Yetkililer felaketten zarar gören
nükleer santralin durumunun ciddiyetini koruduğunu; orta ve uzun vadede ciddi zararlara yol
açabileceğini ve musluk suyuna radyasyon karışması sebebi ile bu suyun bebeklere
içirilmemesi ve sızıntıdan etkilenen bölgelerde üretimi gerçekleştirilen gıdalar için yeni
sınırlamalar getirildiğini belirtmiştir.
Minamisoma şehri Fukushima Nükleer Santrali'nin 60 km'lik yarıçapı içinde kazadan
ciddi olarak etkilenen alanlardan biri olmuştur. Nükleer kaza sonrası tahliye edilenlerin %42'si
251

Minamisoma şehrinden olmuştur. Kaza sonrası yeniden yerleştirmeler sırasında tıbbi bakım
görmesi gereken birçok yaşlı hastanın sağlığı bozulmuştur. İlk birkaç ayda yer değiştirmelerin
fazla olması, beslenme yetersizliği, uzun zaman boyunca geçici barınaklarda yaşama, su
elektrik ve ısıtma tesisatlarının kısıtlılığı, ilaç alma zorluğu, düzenli kontrol ve tedavi yokluğu
tahliye edilen yaşlı hastaların ölüm oranının kazadan sonraki ilk üç ay içerisinde yükselmesine
neden olmuştur. Tahliyeler sonrası radyasyonun yeniden ölçülmesiyle Japon Nükleer Acil
Durum Müdahale Genel Müdürlüğü Minamisoma'da ikamet etmenin güvenli olduğunu
bildirmiş ve şehrin birçok bölgesindeki yasaklamalar belirli bir süre sonra kaldırılmıştır. Fakat
felaket öncesinde nüfusu 71.561 kişi olan bu şehir 2014 Mart ayında, yani felaketten üç yıl
sonra felaket öncesi nüfusunun sadece %66'sına ulaşabilmiştir. Geri dönen vatandaşların
çoğunu 65 yaş üstü kişiler oluşturmuştur. Tahliye sonrasında genç nüfusun geri dönmemesiyle
birlikte işgücünde keskin bir azalma olmuştur. Bu kısıtlı işgücü nedeniyle yeniden
toparlanmanın her alanında belirgin duraksama yaşanmıştır. Radyasyon temizleme
çalışmalarının yavaşlaması, iş saatlerinin kısıtlanması ve sanayi kuruluşlarının tam kapasiteyle
çalışamaması söz konusu olmuştur. Bunun yanında tüketicilerin sayısındaki dramatik düşüş
Minamisoma'ya olan yatırım teşviklerini azaltmış, nüfusun azalması şehrin ekonomik
canlılığını düşürmüş, ayrıca yaşlı populasyonun oransal olarak artması ile daha az dirençli ve
daha savunmasız bir toplum oluşmuştur. Felaketten sonra sağlık personelinin sayısının
azalmasıyla birlikte Minamisoma'daki hastane ve kliniklerin %56'sı kapatılmak zorunda
kalmıştır.
Kazadan önce tarımsal bölge olan Minamisoma'da tarım, balıkçılık, perakende satış ve
imalat sanayi gibi büyük sanayiler değişen derecelerde etkilenmiştir. Hükümet tarım arazileri
kirlendiği için Fukushima'dan tarım ürününün satılmasını yasaklamış, Minamisoma'da tarımsal
faaliyet durmuştur. Kazadan sonra deniz ürünleri, sığır eti, süt, yabani bitkiler, meyveler,
sebzeler ve pirinçlerde radyoaktif unsurlar tespit edilmiştir. Bu nedenle aileler yüksek
maliyetlerle diğer bölgelerden gelen gıdaları satın almak zorunda kalmıştır.
Deprem ve sonrasında yaşanan ikincil afetlerin, Japonya’nın ekonomisini derinden
etkilediği söylenebilir. Japon hükümetinin yapmış olduğu açıklamada felaketin maliyetinin 300
milyar Doların üzerine çıkacağı (300-480 milyar Dolar arasında değişeceği) açıklanmıştır.
Ülkede, aralarında dünyaca ünlü birçok markanın üretimini gerçekleştiren fabrikaların
üretimlerini durdurduğu belirtilmiştir. Uzmanlar Japonya gibi ekonomisi sanayi üretimine bağlı
olan ülkelerde yaşanan bu tarz üretim duraklamalarının ciddi etkiler doğurabileceğini ifade
etmiştir. Özellikle enerji konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Japonya’da deprem ve
tsunamiden zarar görmeyen fabrikaların yaşanan elektrik kesintileri nedeni ile üretimlerine
zaman zaman ara vermek zorunda kaldıkları bildirilmiştir. Bunun yanında üretim için gerekli
parçaların sağlanmasında yaşanan sorunlar, felaketten etkilenmeyen ve faal durumda olan
fabrikalarda da üretimin aksamasına yol açmıştır. Tüm bu ekonomik etkilerle birlikte 1995
yılında yaşanan Kobe Depremi ile karşılaştırıldığında bu afetin ülkeye ekonomik açıdan daha
az zarar verdiği tartışılmaktadır. Bunun sebebi olarak deprem ve tsunami afetinin merkezi olan
kuzeydoğu bölgesinin Japon ekonomisine katkısının % 8 civarlarında sınırlı olması
gösterilmektedir.
252

Üretimde yaşanan duraklamalar sadece Japon ekonomisi için değil, küresel ekonomi
için de tehdit oluşturmuştur. Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi konumundaki Japonya’nın
dünya üretim hacmine 4 trilyon dolar seviyesinde bir katkı yaptığı belirtilmektedir. Ülkede
yaşanan üretim azalmasının, ülkeye hammadde, yakıt, teknoloji sağlayan şirketleri de doğrudan
etkilemiştir. Nerdeyse hiçbir enerji kaynağına sahip olmayan Japonya, dünyanın kömür ve
sıvılaştırılmış doğalgazda en büyük ve petrolde de ikinci en büyük ithalatçısı konumundadır.
Özellikle otomotiv fabrikalarına yedek parça üreten Japon fabrikaların üretimlerini durdurmak
zorunda kalmaları, sektörde faaliyet gösteren firmalar arasında endişeye neden olmuştur. Zira
Japonya yalnız kendi otomotiv sektörüne değil, dünya çapında da birçok otomobil üreticine
yedek parça sağlamaktadır. Japonya’nın dış ticaret gerçekleştirdiği ülkeler incelendiğinde,
başlıca ihracat ortaklarının ABD, Çin, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong olduğu
görülmektedir. Bunun yanında ithalat gerçekleştirdiği ülkelerin başında Çin, ABD, Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya yer almaktadır. Ülkenin başlıca sanayi
dalları arasında ise motorlu araçlar, elektronik ürünleri, makine teçhizatı, çelik ve demir dışı
metaller, kimyasallar ve işlenmemiş ürünler yer almaktadır.
Depremin ekonomik etkilerinden biri de, bireylerin biriktirdikleri ve evlerinde
sakladıkları paraları ve değerli eşyaları kaybetmeleri olmuştur. Japonya'nın afet sonrası zarar
görmüş yüzlerce kilometrelik sahil şeridinde süren temizlik çalışmalarına katılanlar enkazda
çok miktarda kilitli kasa ve nakit para ile karşılaşmıştır. Polis yetkilileri, yaşlılar başta olmak
üzere çoğu kişinin halen yastık altında para sakladığı Japonya'da bu kasaların sahiplerini
bulmaya çalışmış, kendilerine teslim edilen isimsiz zarfların, çantaların, kutuların ve hatta
eşyaların içindeki paraları ne yapacağını bilememiştir. Paranın evde tutulmasının sorun olduğu
Japonya'da piyasada aktif olmayan yaklaşık 354 milyar Dolarlık bir birikim (gardırop birikimi)
söz konusudur.
Afet yönetimi açısında yaşanan afetlere bakıldığında Türkiye dahil pek çok ülkenin
tecrübelerinden ve tekniğinden yararlandığı Japonya’nın, depremin hemen ardından başta
yiyecek olmak üzere su ve temizlik maddelerini felaketzedelere yeterince ulaştıramamış olması
şaşırtıcı karşılanmıştır. Demiryollarının ve kara yollarının büyük hasar görmüş olması sebebiyle
nakliyede sorun yaşanması aslında doğaldır. Ancak deprem ya da başka doğal afetlerin ardından
mahalle mahalle, hatta ev ev kimin nerede toplanacağına kadar planlanmış bir sistem içinde
yaşayan Japonların gıda stoklarının olmaması ya da tsunami hesaplanmadan hatalı yerlerde
depolama yapılmış olması yadırganmış, Japon basınında neden uçak ya da helikopterler
kullanılarak yiyecek sevkiyatının yapılmadığı sorgulanmıştır. Özellikle askeri hava ulaşım
araçlarının yiyecek nakliyesi ve dağıtımında yeterince kullanılmamış olması Japon
hükümetinin acemiliğine bağlanmakla birlikte Japon komuta kademesinin afete hazırlıksız
yakalandığı düşünülmüştür.

11.7. 2011 Suriye İç Savaşı’nın Ekonomik Etkileri
2011 yılında öncelikle küçük gösterilerle başlayan ancak sonra büyüyerek kontrol
edilemez hale gelen Suriye iç savaşı 470 bin kişinin yaşamını yitirmesine, 1,88 milyon kişinin
yaralanmasına ve 4 milyondan fazla kişinin ülke dışına çıkmasına neden olan çok büyük bir
253

beşeri politik afettir. Mevcut yönetime yönelik protesto gösterileriyle başlayan ancak zamanla
bir iç savaş halini alan olaylarda yeni aktörler belirmiş ve ülkenin mevcut görünümü bu
aktörlerin etkinlik alanları çerçevesinde büyük bir değişime uğramıştır. Suriye’deki iç savaş
sırasında yoğun insan hakları ihlalleri yaşanmış, sıkça insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları
işlenmiştir. Bu ihlaller ve suçlar, günümüzde hala devam etmekte ve dünya, 21. yüzyılın en
büyük insanlık dramlarından birine sahne olmaktadır.
Krizin başladığı 2011 Mart ayından bu yana Suriye nüfusunun %11,5'inin öldüğü ya da
yaralandığı belirtilmektedir. Bunun yanında, özellikle yetersiz aşılama ve sağlık hizmetleri, ve
temiz su kaynaklarının azalması nedeniyle, ülkede daha önce nadir olarak görülen kızamık, tifo,
sarılık, dizanteri, verem, difteri, boğmaca ve çocuk felci gibi hastalıkların ülke genelinde arttığı
ifade edilmektedir. Milyonlarca kişinin savaştan kaçmak için göç ederek mülteci durumuna
düşmesi, savaşla birlikte ortaya çıkan radikal gruplar ve rejim tarafından insan haklarına
yönelik ihlaller yapılması ve savaş suçları işlenmesi, ülke genelinde emniyetin kalmaması,
hırsızlık oranlarının ve çocuk kaçırma olaylarının artması, evlerin ve dükkanların
yağmalanması ve kültürel mirasın yok edilmesi, afet sırası ve sonrasında görülen başlıca
olaylardır.
İç savaşla birlikte Suriye’de ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta da önemli değişimler
meydana gelmiş, bu durum Suriye'deki işgücünü de büyük ölçüde etkilemiştir. İç savaş
başladığından bu yana Suriye’de toplam nüfusun % 45’i yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda
kalmış; 7,6 milyon kişi ülke içinde yer değiştirirken 4 milyondan fazla kişi ülke dışına çıkmıştır.
Ülke dışına çıkan kişilerin çoğu Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi Suriye’ye komşu
olan ülkelere geçmiş ve bu ülkelerde mülteci durumuna düşmüşlerdir. 2010 yılında Suriye’de
5,5 milyon olan işgücü miktarı 2015 yılı itibariyle 3,8 milyondur. Buna göre iç savaşın etkisiyle
Suriye’de işgücü miktarının 2 milyona yakın miktarda azaldığı söylenebilir. 2010 yılında %44
olan işgücüne katılım oranının 2015 yılında %34'e düşmesi de işgücü miktarındaki azalmayı
net bir şekilde ifade etmektedir.
Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte ekonomide; petrol üretiminden, madenciliğe,
sağlık sektöründen, tekstile kadar pek çok şirketin kapanması ve sermayenin kaçması, tarım,
ticaret ve sanayide faaliyetlerin savaş öncesi döneme göre üçte iki azalması, ekonominin önemli
ölçüde küçülmesi, alt ve üst yapının yerle bir olması, enflasyonun rekor düzeylere yükselmesi,
gıdaya ulaşmanın ciddi bir sorun haline gelmesi, ulaşım sıkıntısının tarımı yaralaması,
çiftçilerin tarlalarını ekecek ürünlere ulaşamaması ve ürünlerini satmaya gidememesi, gıda
kıtlığının olması, kayıt dışı ekonominin büyümesi, eğitim ve sağlık sektörünün çökmesi söz
konusu olmuştur. Yaşanan savaşla birlikte iyi eğitimli Suriyelilerin çoğu ülkeyi terk etmiş,
nitelikli işgücü miktarı önemli şekilde azalmıştır. İşgücündeki azalmaya karşın savaş öncesi
%12 olan işsizlik oranı bugün %57,7'dir. Buna göre iç savaşla birlikte çok sayıda işletmenin,
işyerinin ve fabrikanın kapandığı, istihdam imkânlarının oldukça kısıtlı hale geldiği ve pek çok
kişinin işini kaybettiği söylenebilir.
Yaşanan iç savaş sadece Suriye’nin değil bölge ülkelerin ekonomilerini de olumsuz
etkilemiştir. Savaş nedeniyle bölge ülkeler arasında en çok Suriyeli mülteciyi barındıran ve iç
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savaşın ekonomik etkilerini kendi sınırları içinde de hisseden ülkemizde işgücü piyasalarının
olumsuz etkilenmesi, çalışma koşullarının ve ücretlerin kötüleşmesi ve kayıt dışılığın artması
söz konusudur. İşgücü piyasasının Suriyelilerin gelmesi nedeniyle mevcut çalışanlar aleyhine
ucuzlaması ve yerel halktan işini kaybedenlerin sayısının artması, özellikle Suriyelilerin yoğun
oldukları bölgelerde hem işgücü piyasası için hem de küçük çaplı esnaf ve sanatkârlar için çok
ciddi gerginliklere de yol açabilmektedir. Suriyelilerin “kayıt dışı” bir ekonomiye neden
olduklarını, vergi ödemediklerini ve buna göre kendilerinin haksız rekabetin mağduru olduğunu
düşünen yerel halk bu durumdan şikayet etmekte ve Suriyelilerin dükkânlarını ve araçlarını
tahrip etmeye varacak düzeyde şiddet eylemlerinde bulunabilmektedir. Güney doğu bölgesinde
diğer bölgelere göre daha yüksek olan işsizlik oranları dikkate alındığında Suriyeli göçmenlerin
iş piyasalarına dâhil olmalarının mevcut yapıyı daha kırılgan hale getireceğini tahmin edilmekte
ve bu durum aynı zamanda bölge illerinde iş arayanlarla göçmenler arasında çatışmalara zemin
hazırlama ihtimalini güçlendirmektedir.

11.8. 2012 Sandy Kasırgası’nın Ekonomik Etkileri
Sandy Kasırgası, Ekim 2012 yılında Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve kayıtlara geçen
en büyük kasırgadır. Jamaika, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Bahamalar ile Kanada ve
ABD’nin doğu kesiminde etkili olan kasırga sonucunda onlarca insan ölmüş, toplam zararın 50
milyar dolara çıkacağı tahmin edilmiştir. Gerek yol açtığı ölümler gerekse maddi hasarlar
yüzünden maliyeti beklenenden büyük olan Sandy Kasırgası, hızı saatte 140 kilometreye
yaklaşan rüzgar ve sağanak yağmurlar ile ABD'nin özellikle Doğu yakasındaki eyaletlerinde
hayatı felce uğratmıştır. New York'ta elektrik trafosundaki patlama sonrası 3.1 milyon insan
karanlıkta kalmıştır. Yetkililer elektrik kesintisinin bir hafta sürebileceği uyarısında bulunurken
ülke genelinde de 9 milyona yakın insan elektriksiz kalmıştır. Kasırga nedeniyle yaklaşık 18
bin uçak seferi iptal edilmiş, sektör temsilcilerinden yapılan açıklamada maddi zararın 20
milyar dolar olduğu ifade edilmiştir.
ABD 'yi etkisi altına alan Sandy kasırgası, ülkede en fazla maddi zarara neden olan
felaketlerden biri olarak gösterilmiştir. Bir kısmı yukarıda da bahsedilen söz konusu etkiler
aşağıda görülebilir;


Sandy Kasırgası 124 yıl sonra ilk kez ABD’de borsaların kapanmasına neden olan
afet olarak dikkat çekmektedir.



Kasırganın ülke genelinde yaklaşık 50 milyar dolar zarara neden olacağı tahmin
edilmiştir.



Ülkenin doğu bölgesinde 17 eyaleti etkisi altına alan kasırganın 1600 kilometrelik
bir alanı etkilediği, en yüksek dalga boyunun ise 4,23 metre olduğu belirtilmiştir.



Kasırganın neden olduğu rüzgar en hızlı olarak Mount Washington ve New
Hampshire'da saatte 225 kilometre olarak tespit edilmiştir.
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Kasırga nedeniyle 51 kişi hayatını kaybederken 8,5 milyondan fazla kişi elektriksiz
kalmıştır.



Yaşanan afet nedeniyle 18 bin 100 uçak seferi iptal edilmiştir.



Appalaş Dağları'nda yoğun kar yağışına neden olan Sandy kasırgası nedeniyle
Redhouse ve Maryland bölgelerinde kar kalınlığı 71 santimetreye ulaşmıştır.



Ocean City, Maryland, Dartmouth ve Massachusetts eyaletlerinde ise 640
kilometrelik kıyı şeridi tahliye edilmiştir.

Sandy kasırgası, yalnızca dünya ekonomisini değil, ABD'deki Türk markalarını da
vurmuştur. ABD’de de faaliyet gösteren bir baklava şirketi Sandy kasırgasından olumsuz
etkilenmiştir. New York ve New Jersey’nin farklı yerlerinde şubeleri olan şirketin kasırga
süresince günlük kaybı 10 bin dolar civarında olmuştur. Şirket yetkilisi tarafından yapılan
açıklamada mağazaların fiziki yapısına hasar gelmediği için maddi zararın olmadığı, ancak satış
boyutuna bakıldığında ciddi bir zararın söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Afet süresince
işletmenin sadece ABD’nin batı yakasında bulunan şubesi hizmet verebilmiş, diğer şubeler
kasırga süresince kapalı kalmıştır. Fırtına hızını yitirene kadar 80-100 bin dolara yakın bir
kaybın olacağı tahmin edilmiştir. Ayrıca yaşanan afet baklava sevkiyatını da olumsuz etkilemiş,
New York'a gemiyle yola çıkan baklavalar fırtına sebebiyle limana varamamış, sonuç olarak
yaklaşık üç bin tepsi baklava şubelere ulaştırılamamıştır. Bunun yanında hayat normale
dönmeye başladığında da şubelere ürünleri vaktinde ulaştıramama ihtimali ortaya çıkmıştır.
Keza gümrük komisyoncusunun ofisi de New York'ta sular altında kalmıştır. Türk baklava
şirketinin ABD’de yaşadığı söz konusu durum afetlerin dolaylı ekonomik etkisine bir örnek
olarak düşünülebilir. Şirketin yaşadığı durum ABD’de faaliyet gösteren binlerce üretim ve
hizmet işletmesi için de geçerlidir. Şirketlerin yaşadığı tüm ekonomik olumsuzlukların ülke
ekonomisine verdiği zararlar ise daha önce incelendiği üzere afetlerin ikincil etkileri başlığı
altında incelenmektedir.
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Uygulamalar
Sandy Kasırgası ABD ve Kanada'yı Vurdu
ABD'de Sandy Kasırgası nedeniyle meydana gelen can kaybı sayısı 50'ye yükseldi. New
York eyaletinde "Büyük Afet" ilan eden Başkan Obama Kızılhaç merkezini ziyareti sırasında
yaptığı açıklamada fırtınanın etkilediği doğu yakasına seslendi: “Amerika sizinle”
Sandy Kasırgası, dün geceden itibaren ABD’nin Doğu Yakası ve orta kesimlerini vurdu. New
Jersey başta olmak üzere, kıyı kesimindeki kentlerde sel ve şiddetli rüzgarların etkisiyle
büyük hasar oluşurken, yedi eyalette can kaybı sayısı 50'ye yükseldi. Kanada’nın Toronto
kentinde ise bir kadının kasırganın etkisiyle çarpan enkaz nedeniyle öldüğü ifade edildi.
New Jersey, New York, Maryland, Pennsylvania ve Connecticut eyaletlerinde hayat felç
olurken, ABD’li yetkililer Batı Virginia başta olmak üzere bazı eyaletlere bir metre
kalınlığında kar düşebileceği uyarısında bulundu. Chicago'da ise kıyıya vuran dalgaların altı
metreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı. New York'ta yedi metro istasyonunu su bastı.
“Büyük Afet” İlan Etti
ABD Başkanı Barack Obama, New York eyaletinde "Büyük Afet" ilan etti. Seçim
çalışmalarına ara veren Obama, Beyaz Saray'da felaketle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.
Obama, Kızılhaç merkezini ziyaretinde yaptığı açıklamada ise fırtınayı “tüm ülke için yürek
parçalayıcı” diye niteledi. Fırtınanın vurduğu doğu yakasındakilere seslenen Obama,
“Amerika sizinle” dedi.
Obama, eyalet ve yerel yetkilerle koordinasyonlarının “olağanüstü derecede iyi olduğunu”
dile getirdi. Obama, New Jersey gibi fırtınadan zarar gören yerlere gerekli kaynakların
aktarımı için ellerinden gelen çabaları göstermeye devam edeceklerini söyledi.
Özür Yok, Harekete Geçin
Fırtına sonrası müdahaleleri kontrol eden ve yönlendiren hükümet yetkililerine mesaj veren
Obama, “Hareket geçmemeniz için herhangi bir özrünüz olamaz. Bürokrasi ve formalitelere
girmeyin” diye konuştu.
Obama New Jersey'i Ziyaret Edecek
Öte yandan Obama'nın yarın, fırtınanın yol açtığı hasarı yerinde incelemek üzere New Jersey
eyaletini ziyaret edeceği bildirildi.
Zarar 30 Milyar Doları Aşabilir
Uzmanlar kasırganın ABD'yi vuran en yıkıcı 10-15 kasırgadan biri olduğunu belirtiyor.
Kasırganın geçen yıl 15 milyar dolar maddi hasara neden olan Irene'nin yol açtığı kayıpları
aşarak 30-35 milyar dolara ulaşabileceği vurgulanıyor.
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Büyük Kasırgayı Geride Bıraktık
New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, New York'un “büyük kasırga”yı geride
bıraktığını ancak hala tehlikenin devam ettiğini söyledi. Bloomberg, toplu taşımanın ikinci
bir açıklamaya kadar kapalı tutulacağını, okulların da yarın kapalı olacağını belirtti.
Bloomberg, sadece hayati tehlikesi olanların 911 acil yardım telefonunu aramasını istedi.
New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, halktan sahillerden ve park gibi açık
alanlardan da uzak durmasını talep etti.
23 Büyük Yangın Çıktı
Bloomberg, Sandy Kasırgası boyunca New York kentinde 23 büyük yangının çıktığını ve 80
evin kül olduğunu belirtti. ABD Borsası'nın ise yarın açık olacağı belirtildi.
Kesinti Bir Hafta Sürebilir
New York'ta elektrik trafosundaki patlama sonrası 3,1 milyon insan karanlıkta kaldı.
Yetkililer elektrik kesintisinin bir hafta sürebileceği uyarısında bulundu. Ülke genelinde ise,
7 milyon insan elektriksiz kaldı. 15 bin uçak seferi iptal edildi. Yetkililer maddi zararı 20
milyar dolar olarak tahmin ediyor.
Dün gece rüzgarın şiddeti New York ve New Jersey'da saatte yaklaşık 145 km hızla esti.
Philadelphia, Washington, Baltimore ve Boston'ı içine alan bölgede ise bu hızın saatte 135
kilometreye çıktığı belirtildi.
New York Karardı
New York kenti, “süper fırtına”ya dönüşen Sandy Kasırgası’ndan en çok hasar alan
kentlerden biri oldu. Manhattan bölgesinde 250 bin hanenin elektriği kesilirken, tarihi Empire
State Binası’nın sönmeyen ışıkları bir acil yardım sinyali gibi karanlığın ortasında belirdi.

Kaynak: NTV Haber, “Sandy Kasırgası ABD ve Kanada'yı Vurdu”, 30 Ekim 2012,
http://www.ntv.com.tr/dunya/sandy-kasirgasi-abd-ve-kanadayivurdu,WAdG1exwzkWcQIj8lSPsiw
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Uygulama Soruları


Yaşanan bir kasırganın ülke ekonomisine doğrudan, dolaylı ve ikincil ne tür etkileri
olabilir? Belirtiniz.



ABD’de yaşanan Sandy Kasırgası’nın ülke ekonomisine olan etkileri hakkında bilgi
veriniz.



Yaşanacak bir kasırga ya da benzeri bir afet sonrasında, afetin ekonomik etkilerinin
minimuma indirilebilmesi için hangi tedbirler alınabilir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya genelinde son yıllarda sayıları artan ve etkileri eskiye göre çok daha korkunç
boyutlara ulaşan doğal ve beşeri afetler büyük bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Başta
kaybedilen canlar ve yaralanan/sakat kalan bireyler açısından önem arz eden afetler ülke
ekonomilerine verdikleri doğrudan, dolaylı ve ikincil etkilerle de dikkat çekmektedir. Fiziksel
yıkım gibi doğrudan ekonomik etkiler kadar dolaylı ve ikincil ekonomik etkilere de neden olan
afetler özellikle gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler için çok daha önemli sorunlara neden
olmaktadır. Ekonomisi kırılgan ülkeler yaşanan büyük afetler karşısında uzun süre
toparlanamamakta ve genellikle dış yardımlar, krediler ve borçlanmalar yoluyla iyileştirme ve
yeniden yapılanma faaliyetlerini yerine getirebilmektedir.
1986 yılında meydana gelen ve Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarından
tam 200 kat daha etkili olan Çernobil Nükleer Afeti’nin psikolojik, sosyolojik ve siyasi etkileri
olduğu kadar ekonomik boyutu da çok ağır olmuştur. Günümüzde Ukrayna’da devlet fonunun
yılda %5-7 civarında bir kısmı hala Çernobil programlarına aktarılmaktadır. Beyaz Rusya’da
ise 1991 ve 2003 yılları arasında Çernobil kaynaklı aktarımlar 13 milyar doları bulmuştur.
Radyasyona maruz kalan bölgelerin çoğunlukla kırsal kesim olduğu ve tarımın ekonominin ana
sektörlerinden biri olduğu bölgede üç ülkede (Ukrayna, Rusya ve Beyaz Rusya) toplam 784.320
hektar tarım alanında üretim durdurulmuştur. Ayrıca ilgili ülkelerde radyolojik kısıtlamalar ve
endişeler nedeniyle kaynaklar ve satışlar azalmıştır. Santralin kapatılması nedeniyle de enerji
üretiminde azalma olmuştur. Kazanın bedelinin tam olarak hesaplanmasının zor olduğu, ancak
yüzlerce milyar dolarlık bir zararın ortaya çıktığı belirtilmektedir.
2001 yılında ABD'de meydana gelen terör saldırıları ise sadece ABD'yi değil tüm
dünyayı dehşete düşürmüş, bu saldırılar insanlık tarihinin en büyük terör eylemi olarak
hafızalarda yer almıştır. Saldırıların ekonomiye doğrudan etkisi, saldırılar sonucu kaybedilen
canlar, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi binaları ve zarar gören diğer binalar olmuştur. Tüm
kayıplar ve maliyetlerle birlikte değerlendirildiğinde 2001’de ABD’ye yapılan terör saldırıları
sonucu ülkenin yaklaşık 2 trilyon dolar kayba uğradığı ifade edilmektedir. Keza saldırılar
yalnızca dünyanın merkez ülkesi olarak kabul edilen ABD’yi değil, tüm küresel piyasaları
etkilemiştir. Yıkılan ikiz kulelerin sigorta masrafları, saldırıda kullanılan uçaklar, enkazın
temizliği, iş ve vergi kayıpları, saldırıların ardından kullanılamaz hale gelen işyerleri, konutlar,
araçlar, saldırılar sonucunda ABD borsalarının 1,4 trilyon dolarlık zarara uğraması, uçuş
iptalleri ve havacılık sektöründe yaşanan diğer sorunlar, terör afetinin önemli ekonomik etkileri
olarak belirtilebilir.
2004 yılında Hint okyanusu meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami de
modern tarihin en büyük felaketlerinden biridir. Tarihteki en çok ölüme yol açan doğal afetler,
Endonezya başta olmak üzere Sri Lanka, Hindistan ve Tayland'ı yakından etkilemiştir. Afetlerin
doğrudan ve dolaylı ekonomik etkilerinin toplam 15 milyar dolarlık bir zarara neden olduğu
hazırlanan raporlarda ortaya konulmuştur. Afetler sonrası ortaya çıkan salgın hastalıklar, bölge
ülkelerinde en önemli sektörler olan turizmin ve balıkçılığın yaşadığı önemli kayıplar ve
bölgedeki bitki örtüsü, kara hayvanları popülasyonu, balık çeşitliliği, ağaç nüfusu ve genellikle
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mango, pirinç ve muz üretilen tarım alanlarının büyük ölçüde yok olması afetlerin ekonomik
etkileri arasındadır.
2005 yılında ise ABD tarihinin en yıkıcı ve en ölümcül kasırgalarından biri olan Katrina
Kasırgası meydana gelmiştir. 1.836 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan kasırga tahmini
81,2 milyar dolar zararla ABD tarihinin en yüksek maddi hasar getiren doğal afeti olarak ilk
sırada yer almaktadır. Kasırga ile birlikte Meksika körfezinde bulunan 30 kadar petrol
platformunun yıkılmış ya da büyük zarar görmüş, bölgede altı aylık dönem boyunca petrol
üretimi durmuştur. Petrole yönelik etkinin yanı sıra yaşanan kasırga sonrası 1,3 milyon dönüm
orman alanının yok olduğu Mississippi'de ormancılık sanayisi büyük zarar görmüştür.
Katrina'nın ormancılık sanayisine verdiği zarar 5 milyar dolar olarak tahmin edilmiştir. Afetin
ikincil ekonomik etkileri incelendiğinde ABD merkez bankası FED’in Kasım 2005 yılında
yaptığı toplantıda kısa vadeli faiz puanını çeyrek puan artırarak %4’e yükselttiği görülmektedir.
Afet sonrasında artan perakende talebi ve süpermarketlerin tedarik zincirlerindeki bozulmaya
bağlı olarak ciddi fiyat artışları yaşanmıştır.
2010 yılında Haiti’de meydana gelen deprem yaklaşık üç milyon kişiyi etkilemiş ve 316
bin kişinin ölümüne, 300 bin kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Haiti'nin güneyinin
yerle bir olmasına neden olan deprem, 1,3 milyon kişiyi de evsiz bırakmış; aralarında hastane,
oteller, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Birleşmiş Milletler temsilciliğinin de bulunduğu çok
sayıda bina yerle bir olmuştur. Enkaz altında çok sayıda kişi kalırken deprem nedeniyle elektrik
ve telefon şebekesi tamamen çökmüştür. Deprem sonucu maddi hasarın 2009’daki dolar kuru
göz önüne alınarak 8,1 milyar doları geçeceği sonucuna varılmıştır.
2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami de yakın
tarihin önemli doğal afetlerinden biridir. Deprem ve sonrasında meydana gelen tsunami ile kara
ve demiryolları ağır hasar görmüş, çeşitli yerlerde yangınlar çıkmış ve bir barajın yıkılması
sonucu bazı bölgeler sular altında kalmıştır. Ayrıca deprem tsunamiyle birlikte çok önemli bir
başka ikincil ve teknolojik afet olarak Fukuşima Nükleer Elektrik Santrali'nde kazaya neden
olmuştur. Yaşanan kaza sonucunda ortama büyük miktarda radyoaktif madde salınmış, bu
salınım 1.700 metrekareden daha büyük alanı kirletmiştir. Yaşanan afetler sonucunda bölgeden
ayrılmaların etkisiyle işgücünde keskin bir düşüş olmuş; radyasyon temizleme çalışmalarının
yavaşlaması, iş saatlerinin kısıtlanması ve sanayi kuruluşlarının tam kapasiteyle çalışamaması
söz konusu olmuştur. Bunun yanında tüketicilerin sayısındaki dramatik düşüş afetten etkilenen
bölgeye yatırım teşviklerini azaltmış, nüfusun azalması şehirlerin ekonomik canlılığını
düşürmüştür. Bölgede tarım, balıkçılık, perakende satış ve imalat sanayi gibi büyük sanayiler
değişen derecelerde etkilenmiş, bazı ürünlerin satılması yasaklandığı için bireyler yüksek
maliyetlerle diğer bölgelerden gelen gıdaları satın almak zorunda kalmıştır. Yaşanan afetler,
Japonya’nın ekonomisini derinden etkilemiştir. Japon hükümetinin yapmış olduğu açıklamada
felaketin maliyetinin 300 milyar doların üzerine çıkacağı (300-480 milyar dolar arasında
değişeceği) açıklanmıştır. Ülkede, aralarında dünyaca ünlü birçok markanın üretimini
gerçekleştiren fabrikaların üretimleri durmuş, üretim için gerekli parçaların sağlanmasında
yaşanan sorunlar, felaketten etkilenmeyen ve faal durumda olan fabrikalarda da üretimin
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aksamasına yol açmıştır. Üretimde yaşanan duraklamalar sadece Japon ekonomisi için değil,
küresel ekonomi için de tehdit oluşturmuştur.
2011 yılında Suriye’de başlayan ve günümüzde de devam eden iç savaş 470 bin kişinin
yaşamını yitirmesine, 1,88 milyon kişinin yaralanmasına ve 4 milyondan fazla kişinin ülke
dışına çıkmasına neden olan çok büyük bir beşeri politik afettir. Öyle ki krizin başladığı 2011
Mart ayından bu yana Suriye nüfusunun %11,5'inin öldüğü ya da yaralandığı belirtilmektedir.
İç savaşla birlikte Suriye’de ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta önemli değişimler meydana
gelmiş, bu durum Suriye'deki işgücünü de büyük ölçüde etkilemiştir. 2010 yılında %44 olan
işgücüne katılım oranının 2015 yılında %34'e düşmesi de işgücü miktarındaki azalmayı net bir
şekilde ifade etmektedir. İşgücündeki azalmaya karşın savaş öncesi %12 olan işsizlik oranı
bugün %57,7'dir. Buna göre iç savaşla birlikte çok sayıda işletmenin, işyerinin ve fabrikanın
kapandığı, istihdam imkânlarının oldukça kısıtlı hale geldiği ve pek çok kişinin işini kaybettiği
söylenebilir. Bunun yanında Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte ekonomide; petrol
üretiminden, madenciliğe, sağlık sektöründen, tekstile kadar pek çok şirketin kapanması ve
sermayenin kaçması, tarım, ticaret ve sanayide faaliyetlerin savaş öncesi döneme göre üçte iki
azalması, ekonominin önemli ölçüde küçülmesi, alt ve üst yapının yerle bir olması, enflasyonun
rekor düzeylere yükselmesi, gıdaya ulaşmanın ciddi bir sorun haline gelmesi, ulaşım
sıkıntısının tarımı yaralaması, çiftçilerin tarlalarını ekecek ürünlere ulaşamaması ve ürünlerini
satmaya gidememesi, gıda kıtlığının olması, kayıt dışı ekonominin büyümesi, eğitim ve sağlık
sektörünün çökmesi söz konusu olmuştur. Ayrıca yaşanan iç savaş sadece Suriye’nin değil
bölge ülkelerin ekonomilerini de olumsuz etkilemiştir. Savaş nedeniyle bölge ülkeler arasında
en çok Suriyeli mülteciyi barındıran ve iç savaşın ekonomik etkilerini kendi sınırları içinde de
hisseden ülkemizde işgücü piyasalarının olumsuz etkilenmesi, çalışma koşullarının ve
ücretlerin kötüleşmesi ve kayıt dışılığın artması söz konusudur.
2012 yılında ABD’de meydana gelen Sandy Kasırgası da ülkede en fazla maddi zarara
neden olan felaketlerden biri olarak gösterilmektedir. Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve
kayıtlara geçen en büyük kasırga afeti olan Sandy, 124 yıl sonra ilk kez ABD’de borsaların
kapanmasına neden olan afet olarak dikkat çekmektedir. Özellikle doğu yakasındaki eyaletlerde
hayatı felce uğratan kasırga elektrik trafolarında patlamalara neden olmuş, patlamalar sonrası
ülke genelinde 9 milyona yakın insan elektriksiz kalmıştır. Kasırga nedeniyle yaklaşık 18 bin
uçak seferi iptal edilmiş, sektör temsilcilerinden yapılan açıklamada maddi zararın 20 milyar
dolar olduğu ifade edilmiştir. Kasırganın ülke genelinde yaklaşık 50 milyar dolar zarara neden
olacağı tahmin edilmiştir. Sandy kasırgası, yalnızca dünya ekonomisini değil, ABD'deki Türk
markalarını da vurmuştur. ABD’de de faaliyet gösteren bir baklava şirketi Sandy kasırgasından
olumsuz etkilenmiştir. New York ve New Jersey’nin farklı yerlerinde şubeleri olan şirketin
kasırga süresince günlük kaybı 10 bin dolar civarında olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
6.
a)
b)
c)
d)
e)

1986 yılında Çernobil’de meydana gelen nükleer kaza sonrası yaklaşık 800
bin hektar tarım alanında üretimin durdurulması, afetin ne tür etkisidir?
Psikolojik
Sosyolojik
Kültürel
Ekonomik
Hiçbiri
2001 tarihinde ABD'de meydana gelen terör saldırılarının ekonomik etkisi
en çok hangi sektöre olmuştur?
Tarım
Sanayi
Üretim
Eğitim
Havayolu taşımacılığı
ABD'de 124 yıl sonra ilk kez borsaların kapanmasına neden olan afet
aşağıdakilerden hangisidir?
Katrina Kasırgası
Sandy Kasırgası
Kaliforniya Depremi
Terör Saldırıları
Hiçbiri
ABD’de 2001 yılında gerçekleştirilen terör saldırıları sonucunda yıkılan
ikiz kulelerin neden olduğu ekonomik etki ne tür bir etkidir?
Doğrudan
Dolaylı
İkincil
Temel
Hiçbiri
Meydana geldikten sonra bölge ülkelerini ekonomik olarak en çok turizm
sektörü açısından etkileyen afet aşağıdakilerden hangisidir?
Katrina Kasırgası
Hint Okyanusu Depremi ve Tsunamisi
Haiti Depremi
Çernobil Nükleer Kazası
Japonya Depremi ve Tsunamisi
1950’den bu yana tazmin edilen miktara göre en yüksek maliyetli doğal
afetlerin başında hangi afet gelmektedir?
Sandy Kasırgası
Haiti Depremi
Katrina Kasırgası
Japonya Depremi ve Tsunamisi
Terör Saldırıları
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7.

a)
b)
c)
d)
e)
8.

a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)
c)
d)
e)

2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem sonucunda yaşanan
fiziksel yıkım nedeniyle sanayi tesislerinin ve fabrikalarının yaşadığı iş
kaybı, afetin ne tür ekonomik etkisidir?
Doğrudan
Dolaylı
İkincil
Yan
Temel
2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem sonucu oluşan tsunami ile
birlikte özellikle tarımsal bölge olan Minamisoma şehrinde tarım
arazilerinin büyük zarar görmesi ve mahsülün telef olması, afetin ne tür
ekonomik etkisidir?
Doğrudan
Dolaylı
İkincil
Yan
Temel
Aşağıdakilerden hangisi 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşın
ekonomiye yönelik etkilerinden biri değildir?
Pek çok şirket kapanmış ve sermaye kaçmıştır.
Ekonomi önemli ölçüde küçülmüştür.
İşgücüne katılım oranı artmıştır.
Çiftçiler tarlalarını ekecek ürünlere ulaşamamıştır.
Kayıt dışı ekonomi büyümüştür.
ABD’de 2012 yılında meydana gelen ve yalnızca dünya ekonomisini değil,
ABD'deki Türk markalarını da vuran afet aşağıdakilerden hangisidir?
Sandy Kasırgası
Katrina Kasırgası
Kaliforniya Depremi
Illinois Depremi
Terör Saldırıları

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)b, 4)a, 5)b, 6)c, 7)b, 8)a, 9)c, 10)a
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12. AFET SİGORTASININ TANIMI VE TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Sigorta Kavramının Tanımı
12.2. Sigortanın Tarihçesi
12.3. Sigortanın İşlevleri
12.4. Sigortayla İlgili Kavramlar
12.5. Sigortalanabilirlik Kriterleri
12.6. Sigorta Türleri
12.6.1. Afet Sigortası
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sigorta nedir? tanımlayınız.
2. Sigortanın tarihçesi hakkında bilgi veriniz.
3. Sigortanın işlevleri nelerdir? Açıklayınız.
4. Zorunlu sigorta, sigorta primi, sigorta poliçesi, reasürans, sigorta bedeli, sigorta muafiyeti,
zeyilname kavramlarını açıklayınız.
5. Sigortalanabilirlik kriterleri nelerdir? Belirtiniz.
6. Başlıca sigorta türleri hakkında bilgi veriniz.
7. Afet sigortası hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Sigorta Kavramının
Tanımı
Sigortanın Tarihçesi
Sigortanın İşlevleri
Sigortayla İlgili
Kavramlar
Sigortalanabilirlik
Kriterleri
Sigorta Türleri

Kazanım
Sigorta kavramını
tanımlayabilmek
Sigortanın tarihçesi hakkında
bilgi verebilmek
Sigortanın işlevleri hakkında
bilgi verebilmek
Sigortayla ilgili kavramları
tanımlayabilmek
Sigortalanabilirlik kriterlerini
açıklayabilmek
Başlıca sigorta türleri
hakkında bilgi verebilmek,
afet sigortasını açıklayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
Okuyarak
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Anahtar Kavramlar









Sigorta
İşlev
Reasürans
Prim
Poliçe
Muafiyet
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Giriş
Genel anlamıyla sigorta; iki veya daha fazla kişi arasında yapılan sözleşmedir. Bu
sözleşme ile bir taraf (sigortacı), belirlenen bir ücret karşılığında karşı tarafın (sigortalının)
yasal ve para ile ölçülebilen menfaatini, gelecekte ortaya çıkması olası tehlikelere karşı teminat
altına almakta ve riziko gerçekleştiği takdirde ona teminat ödemeyi kabul ve taahhüt
etmektedir. Dolayısıyla sigorta; bir tarafın bir prim karşılığında karşı tarafın para ile ölçülebilir
bir menfaatini zarara uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat
ödemeyi taahhut ettiği bir akittir. Örneğin bireyler sahip oldukları mal varlıklarına yönelik
sigorta hizmeti alabilirler. Böylece bireylerin mal varlığını tehdit eden rizikoların sonuçlarına
karşı sigorta ettirenin uğradığı zararlar tazmin edilmiş olacaktır. Mal sigortalarına örnek olarak
yangın, su baskını, yer kayması, terör, kara nakliyesi, kaza, hırsızlık ve benzeri sigortalar
gösterilebilir. Mal sigortaları içinde önemli başlıklardan birini de afet sigortaları
oluşturmaktadır. Diğer sigorta dallarında olduğu gibi afet sigortası da duyulan ihtiyaç nedeniyle
ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu ihtiyaç, deprem tehlikesi bulunan ve sigortacılığın ileri
düzeyde olduğu ülkelerde öncelikle uygulama sahasına girmiştir.
Bu bölümde öncelikle sigorta kavramının tanımı yapılarak sigortanın tarihçesi ve
işlevleri üzerinde durulacak, sonrasında ise sigortayla ilgili temel kavramlar tanımlanmaya
çalışılacaktır. Bölümün geri kalan kısmında ise sigortalanabilirlik kriterleri incelenecek ve
farklı sınıflandırmalar doğrultusunda afet türleri konusu üzerinde durulacaktır. Bu kısımda mal
sigortaları içinde önemli başlıklardan birini oluşturan afet sigortası konusu ayrıca işlenecektir.
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12.1. Sigorta Kavramının Tanımı
İnsanlar her çağda, canları ve malları açısından çeşitli tehlikelerle karşı karşıya
kalmışlar, bu nedenle olası tehlikelere ve afetlere karşı birleşerek önlem almaya çalışmışlardır.
Teknolojideki gelişmelerle birlikte insanı ve toplumu tehdit eden tehlikeler de çeşitlenerek
artmıştır. Bu durumda ileride meydana gelebilecek ve canlarına, mallarına, çıkarlarına veya
sorumluluğunda olacak diğer sahalara zarar verebilecek olaylar karşısında önceden güvence
sağlayabilmeleri için bir sistem kurulmasını gerektirmiş ve kurulan bu sisteme "sigorta" adı
verilmiştir. Sigorta öyle bir gruplaşmadır ki burada ayni cins tehlikeye maruz kimseler muayyen
bir miktar parayı ödemekte ve toplanan miktar sadece o tehlikeye maruz kalanların zararlarını
telafi etmek için kullanılmaktadır.
Sigorta iki veya daha fazla kişi arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme ile sigortacı,
belirlenen bir ücret karşılığında sigortalının yasal ve para ile ölçülebilen menfaatini, gelecekte
ortaya çıkması olası tehlikelere karşı teminat altına almakta ve riziko gerçekleştiği takdirde ona
teminat ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Başka bir tanımla sigorta öyle bir akittir ki,
bununla sigortacı bir prim karşılığında; diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini
zarara uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat ödemeyi yahut
bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir
takım hadiseler dolayısı ile bir para ödemeyi veya benzer edalarda bulunmayı üzerine
almaktadır.
Sigorta konusunda en önemli konu, gelecekte ortaya çıkması olası tehlikelere yönelik
riskin belirlenebilmesidir. Risk kavramı sözlüklerde “zarara yol açan ya da zarar verme
kapasitesi olan kişi ya da nesne” olarak tanımlanmaktadır. Riskin bir diğer tanımı “herhangi bir
tehdidin bir kıymette zarar oluşturma olasılığı’’dır. Sigorta literatüründe “ortaya çıkması
muhtemel bir tehlike” veya “zarar verici olayların gerçekleşmesi ihtimali”ni anlatmak için
“riziko” kelimesi de kullanılmaktadır. Risk farklı bakış açıları itibarıyla değişik şekillerde
yorumlanabildiğinden, risklerin yönetiminde de bu farklılıkların göz önünde bulundurulması
gerekmektedir. Bu bakımdan, risklerin iyi bir şekilde tanımlanması ve analiz edilmesi risk
yönetiminin başlangıcını oluşturmaktadır. Risk analizi, sigortacılık tekniğinde sigortalı ve/veya
sigorta ettirenler nezdinde tehlike oluşturan risklerin ortaya konması ve yorumlanmasıdır. Risk
analizi uzun ve ayrıntılı bir süreçtir. Risk analizinde sigortalı kıymetlerde tehlike oluşturacak
ve bu kıymetleri etkileyebilecek tüm tehditler ortaya konulmaktadır.
Yapılan risk tanımı ve riskin sigorta konusu içindeki önemi doğrultusunda sigorta daha
geniş bir ifadeyle; birbirine benzeyen veya birbirinin aynı olan muhtelif rizikolara uğrayacak
olan kişilerin bu işi meslek edinen ve ticari bir faaliyet olarak üstlenen oluşum ve
organizasyonlara (sigorta şirketleri) belirli bir karşılık (prim) ödemek suretiyle taraflar arasında
kararlaştırılan süre zarfında (vade içerisinde) teminat altına alınan risklerin (rizikonun)
gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesi için bir talep hakkına sahip olunması
şeklinde tanımlanabilir.
Sigortanın temel işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Bu
şekilde kişiler tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında
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paylaşmaktadırlar. Bu organizasyon, “sigorta şirketi”, “sigorta ettiren” ve “bir sigorta
sözleşmesi”nden oluşmaktadır. Bir sigorta sözleşmesinde; bir tarafta sigorta teminatı veren,
ilgili kanun ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan
“sigortacı”; diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan “sigorta ettiren” bulunmaktadır.
Sigortalı; sigorta şirketinin bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlikelerden herhangi
birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal
yetkili olan kişidir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte, farklı da
olabilmektedir. Sigortacının temel yükümlülüğü sigortalıyı korumak iken sigortalının temel
yükümlülüğü, sözleşme ile saptanan prim adı altındaki bir meblağı ödemektir.

12.2. Sigortanın Tarihçesi
Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce
Babiller’de rastlanmaktadır. Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil’de, kervan
tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla
karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmiş; buna karşılık borcu tüccarlardan geri
aldıkları zaman taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para
almışlardır. Bu olay daha sonra Kral Hammurabi tarafından yasallaştırılmıştır. Hammurabi
Kanunları’nın en büyük özelliği haydutların saldırısına uğrayan kervanların zararlarının bütün
diğer kervanlar arasında paylaşılmasını öngörmesi olmuştur. Bu durum, tehlikenin
paylaşılmasının kara taşımacılığındaki ilk örneğidir.
M.Ö. 600 yıllarında Hindu’lar sigorta özelliği taşıyan kredi anlaşmaları yapmaya
başlamıştır. Basit içerikli bu anlaşmalar, toplumlardaki sigorta düşüncesini geliştirerek
sigortacılıkta ilk adımları ortaya koyması bakımından önem taşımaktadır. Bu tür kredi
anlaşmaları ortaçağda da gelişerek deniz ödüncü ve nakliyat sigortalarının temelini
oluşturmuştur.
Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz ticaretinin geliştiği yerlerde
görülmektedir. Keza pek çok kaynakta sigortacılığın ilk olarak denizcilik sektöründe başladığı
belirtilmektedir. İlk denizci uluslardan Kartacalılar, Romalılar ve Yunanlılar arasında, geminin
taşıdığı yük üzerine borç verip geminin limana varamaması riskini taşıyan ve gemi salimen
limana döndüğünde hem verdiği borç miktarını, hem de taşıdığı riziko karşılığı faiz niteliğinde
önemli pay alanlar bulunmuştur. Alınan bu faizlerin yüksekliği Kilise tarafından hoş
görülmeyip, bir süre sonra da yasaklanmıştır. Büyük olasılıkla bu yasak, olabilecek tehlikelere
karşı önceden bir prim alma biçimine, dolayısıyla da sigorta fikrinin doğmasına yol açmıştır.
Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S. 1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova
şehirlerinde görülmüştür. Gene de bugünkü anlamda sigortadan söz edilebilmesi için 14. yüzyılı
beklemek gerektir. Ekonomik koşulların değişmesi ile ticaret, 14. yüzyıldan başlayarak çok
önemli gelişmeler göstermiştir. O devirde deniz ticaretinde en ileride bulunan İtalya’da
sigortaya gereksinim duyulmuş ve deniz sigortası kavramı da ilk defa burada ortaya çıkmıştır.
İlk sigorta poliçesi olarak kabul edilen mukavele, İtalya’nın Cenova Limanı’ndan Mayorka’ya
“Santa Clara“ adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlenmiş ve 23 Ekim 1347
tarihinde imzalanmıştır. İlk sigorta şirketi de 1424 yılında yine Cenova şehrinde kurulmuştur.
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Sigorta konusunda ilk kanuni mevzuat ise 1435 yılında yayınlanan Barselona Fermanı’dır.
İtalya’daki başlangıçtan sonra deniz sigortalarının özellikle 18. yüzyılda İngiltere’de geliştiği
görülmektedir.
Denizde başlayıp gelişen sigortacılık, daha sonraları hayat sigortası fikrinin doğmasına
neden olmuştur. Gemi ve yükünün sigorta edilebilmesi, kaptan, yolcular ve tayfaların da sigorta
edilebilmesi fikrini gündeme getirmiştir. 17. yüzyılda bir İtalyan bankeri olan Tonti’nin
getirdiği “Tontines” denilen sistemde, belirli kişiler biraraya gelerek belirlenen bir süre için
ortaya belirli bir para koymuş, süre sonunda hayatta kalanlar parayı aralarında paylaşmıştır.
İnsanların çoğunun diğerlerinden daha çok yaşayacaklarına inanmalarından dolayı oldukça
rağbet gören bu sistemde ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek öngörülen süreden
önce ölenler için de ölüm rizikosu karşılığı prim ödenmesi kararlaştırılmış ve böylece hayat
sigortalarına geçiş başlamıştır.
17. yüzyılın ikinci yarısı sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaya sahne
olmuştur. Bunlardan ilki sigortacılıkta istatistik metod ve tekniğinin uygulanmaya başlaması
(ihtimal hesapları); diğeri ise 2 Eylül 1666 tarihinde Londra’da meydana gelen ve dört gün
sürerek 13.000 ev ile 100 kilisenin kül olmasına yol açan büyük yangındır. Kara sigortalarının
doğmasına neden olan bu olay, halk üzerinde büyük etkiye neden olup böyle felaketlerin
sonuçlarına karşı önlem alınması fikrini doğurmuştur. Gelişen bu fikirden hareketle 1667
yılında “Yangın Bürosu” kurulmasından sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde
ortaya çıkan ilk yangın sigorta şirketi faaliyete geçmiştir.
1688 yılında İngiltere’de Lloyds’un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir
dönem başlamıştır. Londra’da bulunan ve Edward Lloyd adında bir kişinin işlettiği kahvehane;
gemi sahipleri, iş adamları ve tüccarların deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları
bir mekan olmuştur. Burada sefere çıkan bir gemi veya geminin yükü üzerine teminat veren
kişiler, belirli sıfatlarla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmaya başlamışlar ve yine bu
kişiler Edward Lloyd’un ölümünden sonra, kendi aralarında Lloyd’s adında bir topluluk
kurmuşlardır. Lloyd’s 1871 yılında İngiltere Parlamentosunun çıkardığı bir kanunla birlik
haline getirilmiştir. Lloyd’s ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken
sonraları kara sigortaları sahasına da geçmiş olup, günümüzde her türlü sigortanın yapılabildiği
bir kuruluş haline gelmiştir. Lloyd’s dünyada başka benzeri olmayan, tamamen kendine mahsus
bir sigorta kuruluşudur. Lloyd’s bir sigorta şirketi olmayıp, sigorta teminatı veren şahısların
oluşturduğu bir topluluk, bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir
merkezdir. Lloyd’s’ un en belirgin özelliği Lloyd’s üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk
taşımaları ve hiç bir zaman sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, ilişkinin broker denilen
aracı kişi veya firmalarla temin edilmesidir. Brokerlar Lloyd’s ile çalışabilmek için buraya
kaydolmakta ve müşterinin gerek sigorta gerekse tazminat alma işlerini takip etmektedirler.
Modern sigortacılığın doğuşuna deniz; kara sigortacılığına yangın; kaza sigortacılığına
ise tren kazaları ile ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle yaşanan
büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır. Öyle ki 20. yüzyılın
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başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap verebilecek şekilde
örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaşmışlardır.

12.3. Sigortanın İşlevleri
Sigorta, karşılaşılması muhtemel tehlikelerin ekonomik sonuçlarını bertaraf eden
herhangi bir olaydan önce alınan tedbirlerle ilgili bir risk yönetim türüdür. Sigorta ile risk
yönetiminde az sayıdaki insanın başına gelen zarar, aynı riske maruz bulunan insanların tümü
tarafından birlikte göğüslenip daha kolaylıkla karşılanabilir duruma gelmektedir.
Bu temel doğrultusunda ortaya çıkan sigorta sistemi değişik önemlere sahip birçok
ekonomik ve sosyal işlevi yerine getirmektedir. Bunların bir kısmı aşağıda görülebilir;


Fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta öngörülebilirlik ve emniyet
sağlanması: Sigorta, geleceğin getireceği risklerden korkmadan yaşama, çalışma
ve yeni teşebbüslere girebilme olanağı sağlar.



Kredi teminine yardım edilmesi: Kredi karşılığı ipotek edilecek bir değerin
sigortalı olması alacaklının haklarını kuvvetlendirerek kredi alma işlemini
kolaylaştırır.



Tasarrufun geliştirilmesi, sermaye oluşumuna katkı sağlanması: Hayat
sigortaları ve benzeri sigortalar uzun vadeli nitelikleri itibarıyla fon birikiminde
büyük önem taşır.



Toplumda huzur ve güvenin tesis edilmesi, dayanışmanın sağlanması: Sigorta
sistemi özellikle yatırımları artırıcı etkisiyle ülke ekonomisine katkıda bulunur,
önemli afetlerin çalışma yaşamında asgari kesintiyle atlatılmasını ve afet sonrası
risklerin gerçekleşmesinden doğacak sosyo-ekonomik sorunların ve kayıpların
önüne geçerek sosyal huzursuzlukların çoğalmasını engeller.



Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi: Sigortacılık tekniği bakımından sigortanın
başarıya ulaşması mümkün olabildiğince geniş bir alana yayılmasına bağlıdır. Bu
nedenle, sigorta şirketleri yabancı ülkelerde şube açarak veya yabancı ülkelerdeki
şirketlerle reasürans anlaşmaları yaparak rizikoya daha geniş bir topluluğun
katılımını sağlayabilir.



Finansal istikrarın artırılması: Sigorta, kişilerin ve kuruluşların yaşamları,
sağlıkları, malları ve finansal varlıkları için güvence sağlayarak finansal açıdan
istikrarlı bir ortam oluşturulmasına yardımcı olur.



Girişimcilerin ve ticaretin desteklenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması: Sigorta
ticaret ve sanayinin gelişmesine katkıda bulunur. Sigortacıların sağladıkları
güvence çağdaş ekonomik yaşamın sürdürülebilmesi için büyük öneme sahiptir.
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Sosyal güvenlik programlarının üzerindeki baskının hafifletilmesi: Özellikle
hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi, devletin büyük harcamalar
gerektiren sosyal güvenlik programları için tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir.



Risklerin daha etkin yönetilmesinin sağlanması: Sigorta sektörü, ekonominin
karşılaşacağı toplam riskleri ölçerek, yöneterek ve transfer edilmesini sağlayarak
azaltır. Sigortacılar, riskin gerçekleşmesi durumunda olası hasar seviyesini öngörür
ve buna göre prim belirler. Bu nedenle sigortalılar daha az prim ödeyebilmek için,
risk gerçekleştiğinde bunu en az hasarla atlatmak için gereken tedbirleri alır.
Böylece, kaynakların da daha düzgün ve verimli kullanılması sağlanır.



Finansal sistemin etkinliğinin artırılması: Sigorta sektörü işlem maliyetlerini
düşürerek, likidite sağlayarak ve ölçek ekonomisi oluşturarak finansal sistemin
etkinliğini artırmaktadır.

12.4. Sigortayla İlgili Kavramlar
Sigorta ve sigortacılıkla ilgili dilimize özellikle yabancı dillerden geçmiş çok sayıda
sözcük bulunmaktadır. Günlük hayatta bir kısmını sıklıkla duyduğumuz bu kavramlardan
bazılarının tanımı aşağıda görülebilir;


Zorunlu Sigorta: Kişinin, yasa dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortadır.
Kişinin üçüncü şahıslara karşı sorumlu olması durumunda, üçüncü şahısların
tazminatsız kalmasını önlemek üzere, sigorta sistemi kullanılarak oluşturulmuş bir
tedbir olarak düşünülmelidir.



Sigorta Primi: Bir sigorta şirketinin organizasyonu altında bir araya gelen
sigortalıların gelecekteki hasarları karşılamak için ödedikleri ücrettir. Prim, sigorta
sözleşmesinin en önemli unsurlarından biridir ve sözleşmenin diğer bütün şartları
yerine getirilmiş olsa dahi, primin ödenmemesi, birçok durumda sigorta
sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen bir durumdur.



Sigorta Poliçesi: Sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren ve ispatlayan belge
türüdür. Poliçe, sigortacı ile sigortalı arasındaki sigorta sözleşmesinin yazılı ve
yasal delilidir. Bir sigorta poliçesinde genel olarak, sigortacıyı ve sigortalıyı
tanımlayıcı bilgiler, sigorta konusuna ilişkin açıklamalar, teminatın kapsamı,
sigorta bedeli, sözleşmenin süresi, prim miktarı, poliçenin düzenlenme tarihi,
tarafların borç ve yükümlülükleri gibi bilgiler bulunmaktadır.



Teminat: Sigorta konusu olan şeyin kısmen veya tamamen hasarlanması
durumunda, hasarın sigortalının genel prensipleri ve poliçe şartları çerçevesinde
tazmin edileceği konusunda, sigortacının, sigortalıya veya sigortadan yararlanan
kişiye vermiş olduğu garantidir.
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Hasar: Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki hasarı veya kişinin gerek bedeni,
gerekse manevi zararını ifade etmek için kullanılır.



Reasürans: Sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta
edildiği ve sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini
güvence altına aldığı bir sigorta yöntemidir. Reasürans sayesinde sigorta şirketleri,
kendi mali kapasitelerinin çok üzerindeki risklere teminat verebilir. Reasürörlere
devredilen riskler, dünyanın her tarafında reasürans yapan şirketlere dağılır.
Böylece özellikle büyük risklerin etkileri bölünerek ve uluslararası mali piyasalara
dağılarak karşılanabilir hale gelmektedir.



Sigorta Bedeli: Teminat kapsamındaki bir tehlikenin gerçekleşmesi veya
sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi halinde, sigortacının
ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluşturan azami
bedeldir. Tazminat sözleşmelerinde sigorta bedeli, sigortalının uğrayabileceği en
büyük mali kayıptır. Sigorta konusunun hasar anındaki piyasa değeri, sigorta
bedelinin altında ise, piyasa değeri esas alınmaktadır.



Sigorta Muafiyeti: Hasarın belli bir miktarının sigortalının kendisinin üstlenmesini
ifade eder. Bu miktar sigorta bedelinin veya hasarın belli bir yüzdesi veya maktu
bir bedel olabilir. Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen her bir hasar için
olabildiği gibi, toplam hasar miktarı için de söz konusu olabilmektedir. Muafiyet
oranı veya miktarının yüksek olması, sigortalının ödeyeceği prim miktarını azaltan
bir etkendir.



Zeyilname: Poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının
üstlendiği riskin nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle
poliçeye ek olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir.



Sigorta Edilebilir Risk (Riziko): Bir tehlikenin sigortacı açısından sigorta
edilebilme ölçüsüdür. Hasara neden olması tamamen tesadüflere ve sigortalının
kontrolü dışındaki olaylara bağlı, ekonomik, sosyal ve siyasal sonuçları bakımından
geniş kitleleri etkilemeyen riskler, sigorta edilebilir niteliktedir. Ancak günümüzde
sigortacılığın gelişmesiyle birlikte, özellikle ekonomik olarak geniş kitleleri
etkileyen riskler, örneğin savaş ve terör gibi tehlikeler için de sigorta teminatı
verilebilmektedir. Ayrıca iklim değişikliklerinin yol açtığı ve meydana gelmesi
artık tesadüflere bağlı olmayan, bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucu meydana
gelebileceği önceden tahmin edilebilen birçok tehlike (kasırga veya sel gibi) sigorta
edilebilir risk kapsamına girmektedir.



Sigorta Eksperi: Taraflar arasında yargı yoluna gitmiş veya sigorta anlaşmazlıkların
çözümünde büyük bir rolü bulunan, herhangi bir şeyin değerini belirlemek veya kaza ya
da farklı bir nedenden dolayı oluşan hasarı maliyetini tespit etmek için görevlendirilen
bilirkişilere verilen addır.
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İbraname: Hasar anında sigortacının sigorta sözleşmesinden doğan borcunu yerine
getirdikten sonra sigortalıdan aldığı ve sigortacının sigortalıya başka borcunun
olmadığını belirten belgedir.

12.5. Sigortalanabilirlik Kriterleri
Daha önce de bahsedildiği üzere sigorta, riskin sigorta şirketlerine bir sözleşme
aracılığıyla transfer edilmesine dayanan bir risk yönetim tekniğidir. Sigorta uygulamasında
sigortacı tarafından belirli rizikolara karşı koruma sağlanması esas olmakla birlikte, ticari
olarak sigortalanabilir durumların belirli kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Bu çerçevede, öncelikle sigorta konusu kapsamında yer alacak rizikonun homojen bir
biçimde gruplandırılabilecek nitelikte olması gerekmektedir. Homojenlik, benzer yapıdaki
rizikoların bir araya getirilerek yönetilebilmesine imkân sağlamaktadır. Çok sayıda homojen
rizikonun toplanması ve sigortalanmasında, istatistik ve olasılık hesaplarına dayalı beklenen
hasar değeri gerçekleşecek hasar değerine yaklaşacağından, rizikoların gerçekleşme ihtimaline
ilişkin daha sağlıklı tahminler yapılabilmesi neticesinde daha doğru fiyatlandırma yapılabilmesi
mümkündür. Büyük Sayılar Kanunu şeklinde ifade edilen bu teoriye göre, sigorta şirketleri
tarafından teminat verilen rizikoların sayısı arttıkça gerçekleşecek sonuçların beklenen değere
yaklaşması ihtimalinin artması beklenmektedir.
Sigorta ürününün fiyatlandırılmasında önem taşıyan bir diğer unsur da, sigorta
sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikonun istatistiksel olarak ölçülebilir olmasıdır. Hem
homojenlik hem de istatistiksel olarak ölçülebilirlik kriterlerini taşıyan bir riziko için bir başka
kriter de rizikonun ödenebilir bir prim karşılığında sigortalanması gerektiğidir. Örneğin
istatistiksel olarak gerçekleşme ihtimali çok yüksek olan bir rizikonun veya çok yüksek parasal
kayıplara yol açabilecek nitelikte bir rizikonun sigortalanmasında esas alınacak teminat çok
yüksek bir tutar olacaktır. Böyle bir durumda ödenecek sigorta primleri de yüksek
belirlenecektir. Bu durumda, sigortanın satın alınabilmesinin daha zor olduğu söylenebilir.
Diğer taraftan, meydana gelecek hasarın parasal olarak çok küçük bir tutara tekabül etmesi
bekleniyorsa, bu tür hasarlara ilişkin rizikolar sigortalanmamaktadır.
Rizikonun gerçekleşmesinin teminat altına alınan sigortalının kontrolü dışında olması
ve rizikonun gerçekleşmesi neticesinde oluşacak zararın maddi olarak hesaplanabilir olması da,
ticari olarak sigortalanabilirlik kriterlerindendir. Buradaki amaç, parayla ölçülebilir bir
menfaatin sigorta teminatı altına alınmasıdır. Sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan bir
riziko sonucunda oluşacak hasarın aynı zamanda zaman, yer ve hasara neden olay bakımından
tanımlanabilir nitelikte olması gerekmektedir.

12.6. Sigorta Türleri
Sigortanın sınıflandırılmasında farklı ölçütler kullanılabilmektedir. Örneğin özel sigorta
ve sosyal sigorta pek çok ülkede karşılaşılan temel sigorta türleridir. Sosyal sigorta, toplumun
karşılaştığı bir takım temel risklere karşı güvence sağlanabilmesi amacıyla devlet desteği ile
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uygulamaya konulan sigorta türüdür. Özel sigorta ise gerçek ya da tüzel kişilerin sahip olduğu
riskleri transfer etmek için ihtiyari ya da zorunlu olarak alınan sigorta hizmetidir.
Sınıflandırmada rizikonun niteliği dikkate alındığında deniz ya da kara sigortaları;
primin tespiti ve ödenmesi dikkate alındığında sabit primli ve değişir primli sigorta ve rizikonun
yönelik olduğu unsur dikkate alındığında mal varlığı sigortaları ve şahıs sigortaları karşımıza
çıkmaktadır.
İlgili literatürde sigortanın sınıflandırılmasına yönelik kullanılan kriterlerden biri de
sigortanın işlevselliğidir. Sigorta konusu işlevsel bir bölümlendirme yapıldığında; (1) poliçe
sahibinin malı ile ilgili sigortalar, (2) poliçe sahibinin sorumluluğu ile ilgili sigortalar, (3) poliçe
sahibinin şahsı ile ilgili sigortalar ve (4) poliçe sahibinin hakları ve mali menfaati ile ilgili
sigortalar şeklinde gruplandırılabilir.
Sigortalar, üçlü bir sınıflandırma doğrultusunda; (1) can sigortaları, (2) sorumluluk
sigortaları ve (3) mal sigortaları ayrımı çerçevesinde de incelenebilir.
(1) Can sigortaları, insan hayatına yönelik rizikoları teminat altına alan sigortadır. Can
sigortaları insanları ölüm, sakatlık, hastalanma, yaşlanma, kaza geçirme gibi tehlikelere karşı
teminat altına almaktadır. En çok karşılaşılan can sigortaları; ferdi kaza sigortası, sağlık
sigortası ve hayat sigortasıdır. Ferdi kaza sigortaları sigortalının iradesi dışında meydana gelen
ani ve harici olaylar neticesinde (kaza) bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesi
durumlarına karşı teminat sunmaktadır. Sağlık sigortaları, sigortalıların sigorta süresi içinde
hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli
masrafları ve varsa gündelik tazminatlarını karşılamaktadır. Hayat sigortaları ise, meblağ
sigortalarındandır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde
ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu
para ödenmesi amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içinde kişilerin emeklilik
programlarına bir destek niteliğinde ve yatırım amaçlı kullanılır olmuştur. Bu nedenle hayat
sigortaları kendi içinde risk ağırlıklı ve birikimli olarak gruplanabilir.
(2) Sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin sorumluluğu dâhilindeki eylem ve fiillerden
veya kazalardan dolayı üçüncü şahısların mallarında ve canlarında meydana gelen zararları
tazmin eden sigortalardır. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı sorumluluğunu kabul etmekte,
ancak sorumluluğun neticesi olan zararı karşılama veya tazminat ödeme borcundan
kurtulmaktadır. Hukuki sorumluluk sigortaları, motorlu taşıt üçüncü şahıs mali sorumluluk
sigortası ve tehlikeli maddeler sorumluluk sigortası bu tür sigortalara örnek olarak verilebilir.
(3) Mal sigortaları ise, mal varlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalardır. Bir kişi veya
kuruluşun mal varlığını tehdit eden rizikoların sonuçlarına karşı yapılan bu sigortanın amacı,
sigorta ettirenin uğradığı zararı tazmin etmektir. Bu nedenle mal sigortalarına tazminat
sigortaları da denilmektedir. Mal sigortasının konusu, değeri para ile ölçülebilen ve önceden
belirlenebilen her türlü mal, hak ve alacaklardır. Mal sigortalarında temel kural, sigortaya konu
olan malın değerinin sigorta değerine eşit olmasıdır. Mal sigortalarına örnek olarak yangın, su
baskını, yer kayması, terör, kara nakliyesi, kaza, hırsızlık ve benzeri sigortalar gösterilebilir.
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Mal sigortaları içinde önemli başlıklardan birini de afet sigortaları oluşturmaktadır. Afet
sigortaları aşağıda daha ayrıntılı incelenmeye çalışılmıştır.

12.6.1. Afet Sigortası
Diğer sigorta dallarında olduğu gibi afet sigortası da duyulan ihtiyaç nedeniyle ortaya
çıkmıştır. Doğal olarak bu ihtiyaç, deprem tehlikesi bulunan ve sigortacılığın ileri düzeyde
olduğu ülkelerde öncelikle uygulama sahasına girmiştir. İlk afet deprem sigortası fikri geçen
yüzyılın 1850 ve 1860 yıllarına dayandırılabilir. İlk bilgi, Kuzey ve Güney Amerika
kıtalarından çeşitli ülkelerin (Ekvator, Peru, San Francisco) 1860 yılında kuvvetli depremler
neticesinde tahrip olduğu zaman başlamıştır. Fakat 19. yüzyılın sonlarında deprem sigortası
oluşturma çabaları bir türlü sonuç vermemiştir. Ancak 1906 yılında San Francisco deprem
afetinin neden olduğu korkunç tahribattan sonra deprem sigortası fikri tekrar canlanmış ve
deprem sigortası uygulamasının hayata geçmesine yol açılmıştır. Japonya'da her büyük deprem
sonrası deprem sigortası uygulaması gündeme gelmiş, fakat her defasında kayda değer bir
ilerleme sağlanamamıştır. 1923 yılı Eylül ayında Orta Japonya'da meydana gelen deprem
sonrası deprem sigortası konusu geniş bir ilgi uyandırmıştır.
Deprem sigortası uygulamada genellikle yangın sigortası kapsamında ek bir uygulama
olarak yürürlüğe girmiştir. Bir başka afet sigortası türü olan yangın sigortası özel veya ticari
amaçla kullanılan her türden bina ve muhteviyatı, kendiliğinden meydana gelen yangın,
yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olduğu
fiziki hasarlara karşı teminat altına alan sigortadır. Ayrıca, meydana gelmiş olan yangını
söndürmek, dolayısıyla muhtemel hasarı azaltmak amacıyla, su veya başka bir kimyevi madde
ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan fiziki hasarlar da, bu sigortanın kapsamına
dahildir. Standart yangın poliçesinde hariç tutulmuş grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri,
kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanardağ püskürmesi, fırtına, kar ağırlığı, sel veya su
baskını, yer kayması, dâhili su ve kara, hava ve deniz taşıtlarının sigortalı kıymete çarpması
gibi ek tehlikeler olarak adlandırılan risklerin yanı sıra, meydana gelmiş olan fiziki bir hasara
bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve
infilak mali sorumluluğu da, yine yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir. Sigorta
şirketleri konutlar ve işyerleri için paket poliçeler düzenleyerek, doğal afetlerin hepsine karşı
bireyleri genellikle tek poliçeyle güvence altına almaktadırlar. Dünyadaki en tehlikeli deprem
kuşaklarından biri üzerinde bulunan ülkemizde de deprem tehlikesine karşı sigorta fikri, yangın
sigortası uygulamasına ek bir teminat olarak başlatılmış, sonrası çok daha ayrıntılı ve kapsamlı
bir uygulamaya geçilmiştir.
Depremin sigortalı değerler üzerindeki etkileri iki grupta toplanabilir. Bunlar (1) direkt
(doğrudan) etkiler ve (2) indirekt (dolaylı) etkilerdir. Depremin sigortalı değerler üzerindeki
direkt (doğrudan) etkileri yer sarsıntısından meydana gelen etkilerdir. Depremin sigortalı
değerler üzerindeki indirekt (dolaylı) etkileri ise depreme bağlantılı olarak yaşanan çöküntüler,
toprak kayması, sıvılaşmadan dolayı yaşanan toprak akışı, deniz kabarmaları ve volkanik
olaylar (şoklar, lav püskürmeleri, zehirli gazlar vb.) dır.
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Sigorta açısından depremin fiziksel sonuçları (meydana gelen zararlar) da iki grupta
incelenebilir. Bunlar (1) direkt (doğrudan) hasarlar ve (2) indirekt (dolaylı) hasarlardır. Direkt
hasarlar sarsılma ve yer hareketlerinden meydana gelen hasarlar (yapılarda kısmi çöküntüler
çatlaklar) dır. İndirekt hasarlar ise deprem sonrası çıkan yangınlar, su hasarları (su borularının
ve tesisatların patlaması ve tahrip olması, hasarlı binaların üzerinde yağışların neden olduğu
hasarlar, deniz kabarması ve taşkınların vereceği hasarlar) dır. Afet sigortasında ilke olarak
yukarıda belirtilen direkt ve indirekt etkilerden doğabilecek tüm rizikolar deprem teminatı
kapsamına alınmalıdır. Bu şekilde poliçe sahipleri geniş kapsamlı bir koruma altına alınmış
olup hangi risklerin teminat kapsamı altına alınıp alınmadığına yönelik belirsizliklerden
kurtarılmış olur. Deprem sonucunda üçüncü şahıslara karşı oluşan zararlar ise teminat kapsamı
dışında tutulmalıdır.
Afet sigortası uygulamasının önemli başlıklarından biri olan deprem sigortası, özellikle
yıkıcı afetlerden sonra iyileşme ve yeniden yapılanma süreçlerinde önemli bir afet öncesi
finansman aracı olarak dikkat çekmektedir. Deprem sigortası uygulaması ile bireyler, yıkıcı ve
büyük afetler sonrasında karşılaşabilecekleri riskleri paylaşabilmekte; böylece büyük risklere
karşı tek başlara karşı koymaktan kurtulabilmektedir. Deprem sigortası, sigorta hizmetinin
özellikle devlet tarafından verildiği durumlarda deprem ve depreme bağlı doğal afetler
konusunda devlet güvencesi anlamına gelmektedir. Kişiler deprem sigortası ile devletin bütçe
imkânlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye
kavuşmuş olmaktadır. Çünkü deprem birkaç dakika süreyle devam edip sona erdikten sonra
hayat kaldığı yerden devam etmektedir. Ancak bireylerin evlerinin yıkılması durumunda
deprem sigortası ya da kalınacak ikinci bir konut yoksa evsiz kalma/sokakta kalma ihtimali
ortaya çıkmaktadır. Bunların yanında deprem sigortası uygulamasıyla birlikte, sigorta ettirenin
kendi konutu depremden etkilenmese bile ödeyeceği küçük miktardaki sigorta primleri, evi
hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal
dayanışmanın gereği de en güzel şekilde ifa edilmiş olmaktadır. Öte yandan deprem
hasarlarının karşılanması için ödenen primler toplamda önemli tutarlara ulaşacağı için orta ve
uzun vadede ülke ekonomisine fon sağlanmış olacaktır. Ayrıca deprem sigortası yapı
standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve modern bir yaşam standardı ile çağdaş
bir toplumsal yapının oluşturulmasına da zemin hazırlamaktadır.
Bununla birlikte bireyler, depremin ne zaman ve nasıl oluşacağına yönelik bilgi
eksikliği ve belirsizlik olduğu için deprem sigortasına gereken ilgiyi çoğu zaman
göstermeyebilmektedir. Ayrıca depremin oluşacağına ve bunun için tedbir alınması gerektiğine
yönelik bilinç olsa bile bireylerin ekonomik durumları da deprem sigortasına yönelik ilgiyi
etkilemektedir. Gelir durumu çok iyi olmayan bireyler, öneminin farkında olsa bile maddi
durumları imkân vermediği için deprem sigortası uygulamasına başvurmayabilir. Keza deprem
sigortası diğer sigorta türlerine göre genellikle daha yüksek primler karşılığında yapılmaktadır.
Buna karşın günümüzde pek çok ülkede deprem sigortası zorunlu sigorta kapsamına alınmıştır.
Ülkemizde de konutlarda depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini
sağlamaya yönelik bir sigorta sistemi olan Zorunlu Deprem Sigortası uygulanmaktadır.
Türkiye’de temel afet sigortası uygulaması olan Zorunlu Deprem Sigortası kitabın bir sonraki
bölümünde ayrıntılı şekilde incelenecektir.
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Uygulamalar
Doğal Afetlere Karşı Sigorta Olmazsa Olmaz
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, doğal afetler sonucunda
oluşan ekonomik kayıpların çoğunlukla devlet tarafından üstlenildiğini ifade etti. Oysa doğal
afet risklerinde hasarın çok büyük olduğunu belirten Pamukçu, bu sebeple riskin
finansmanında özel sektörün büyük bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, doğal afetlerin geniş kitleleri
etkileyen ve ekonomik, mali ve sosyal açıdan çok büyük kayıplara neden olan önemli bir risk
grubu olduğunu söyledi. Pamukçu, doğal afetlerin dünyada yüzbinlerce insanın hayatını
kaybetmesine ve milyarlarca dolar maddi kayba neden olduğunun altını çizdi. Doğal afetler
sonucunda oluşan ekonomik kayıpların çoğunlukla devlet tarafından üstlenildiğini aktaran
Pamukçu, bu durumun likidite eksikliği ve bütçenin acil gereksinimlere yönlendirilmesi gibi
önemli sıkıntılar doğuracak sonuçlara yol açtığını belirtti. Sigorta sistemi içerisinde doğal
afet risklerinin öneminin yadsınamayacağına dikkat çeken Pamukçu, “Sigortalı kayıplar
arasında doğal afetler %92,3’lük bir orana sahipken, kayıpların %7,7’si insan kaynaklı
afetlerden oluşuyor. Bu durum doğal afetlerde sigorta sisteminin önemini ortaya koyuyor”
şeklinde konuştu. Özel sektörün doğal afet risk finansmanının odak noktasının doğal afet
havuzları olduğunu kaydeden Pamukçu, sözlerine şöyle devam etti: “Doğal afet havuzları
ülkenin koşullarına uygun bir yapıda oluşturuluyor. Doğal afet gerçekleştiğinde sigorta
havuzlarının amaçları, sigorta sistemine likidite ve finansal ödeme gücü oluşturmak, devletin
üzerindeki finansal yükü ve ekonomide oluşacak kayıpları azaltmak, devletin finansal
bağımsızlığını sağlamak olarak sıralanabilir. Örneğin, Türkiye’de zorunlu deprem sigortası
havuzu kurulurken, ikinci yıl reasürans için Dünya Bankası’ndan hem reasürans prim desteği
alındı hem de koşullu kredi desteği sağlandı.” Doğal afet riskinde hasarların büyük ve
karmaşık olmasından dolayı, bir sektörün afet riskini karşılamasının çok güç olduğunun altını
çizen Pamukçu, bu nedenle afet risklerinin finansmanında ve afet risklerinin etkisinin
azaltılmasında özel sektörün önemli bir rol alması gerektiğine dikkat çekti.
Zorunlu Sigortalar Önemli
Finans sektörü içinde çok önemli bir yere sahip olan sigorta sektörünün, en temel anlamıyla
ulusal kaynak ve varlıkların uğrayacakları zararları en aza indirgeme işlevini yerine
getirdiğinden bahseden Pamukçu, “Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sigorta bilincinin
yaygınlaştırılması için uygulanabilirliği olan zorunlu sigortaların hayata geçirilmesi çok
önemli” dedi. Zorunlu poliçelerin takibinin yapılması ve sağlam kontrol mekanizmalarının
kurulması gerektiğini vurgulayan Pamukçu, “Bu durum tam olarak sağlanmadığı ve yüksek
cezai yaptırımlar olmadığı için zorunlu poliçelerde bile sigortalılık oranının maalesef düşük
olduğunu gözlemliyoruz. Zorunlu poliçe yaptırması gereken firmaların, kamu ile ilişkilerinin
olduğu tüm noktalarda söz konusu kontrollerin kurulması bu konuda bir iyileştirme
sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
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Afetlerden Sonra Sigorta Bilinci Artıyor
Doğal afetlerin farklı zamanlarda meydana gelmesinin, risklere ilişkin farkındalık
seviyelerinin de değişmesine neden olduğunu ifade eden Pamukçu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyük bir sel veya fırtına sonrasında bireyler riskler hakkında daha bilinçli bir hale gelerek,
gelecekte meydana gelebilecek benzer bir doğal afetin etkilerini azaltacak önlemler almaya
ve sigorta poliçelerine yatırım yapmaya gönüllü oluyor. Buna karşın, birkaç yıl süresinde
doğal afetlerin meydana gelmemesi sonucu kamunun riski yüksek bölgelerde bina inşa
edilmesinin önlenmesi ve sigorta teminatına yönelik ilgisi azalıyor.” Geniş çaplı doğal afet
ve yangın hasarları söz konusu olduğunda genellikle herkes tarafından bir devlet müdahalesi
beklentisi oluştuğuna değinen Pamukçu, bu durumun doğal afet meydana gelmeden önce
sigorta tarafından sağlanan korumaya yönelik talebi azalttığına işaret etti. Pamukçu,
sigortalıların yangından korunmak ve doğal afetlerden gelebilecek hasarları azaltmak için
alması gerektiği önlemleri de şu şekilde sıraladı: “Öncelikle dikkatli ve tedbirli olunmalı;
yanıcı, patlayıcı, çabuk tutuşan benzin, gaz yağı, ispirto, alkol, likit gaz gibi maddeler bilinçli
bir şekilde kullanılmalı. Bir işyerinde işkolunun gerektirdiği maksimum koruyucu tedbirler
alınmalı. İşyerleri, evler ve okulların bacaları her yıl düzenli olarak temizletilmeli. Tüm
mekanlarda yangın söndürme tüpleri ve araçları bulundurulmalı. Bunların her yıl bakımı
yaptırılmalı.”
Konutlar ve İşyerleri de Türk Nippon ile Güvence Altında
Pamukçu, Türk Nippon Sigorta konutlar için geniş teminatlı “Konut Paket Poliçeleri” ile
sigortalılarına yangın ve yangına bağlı ek teminatları ve sel, fırtına, deprem, yer kayması gibi
doğal afet hasarlarını temin eden teminatları hep birlikte sunduklarını ifade etti. Bunun yanı
sıra, ticari faaliyetlerde bulunan işyerleri için yine tüm teminatların yer aldığı “İşyeri Paket
Poliçeleri”ni sunduklarını kaydeden Pamukçu, “Ayrıca, bazı ticari işyerleri için özel olarak
hazırlanmış ve o faaliyet kollarına özel rizikoları da içeren Eczane Paket, Akaryakıt Paket,
Otel Paket ve KOBİ Paket gibi ürünlerimiz de mevcut” dedi.

Kaynak: Sigortacı Gazetesi, “Doğal Afetlere Karşı Sigorta Olmazsa Olmaz”, 3 Eylül 2016,
http://www.sigortacigazetesi.com.tr/dogal-afetlere-karsi-sigorta-olmazsa-olmaz/
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Uygulama Soruları


Afet sigortası uygulaması hangi afet türü kapsamında incelenmektedir? Açıklayınız.



Afet sigortası uygulamalarının faydaları neler olabilir? Belirtiniz.



Afet sigortası uygulamalarının yaygın ve tercih edilir hale getirilebilmesi için neler
yapılması gerekir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel anlamıyla sigorta; iki veya daha fazla kişi arasında yapılan sözleşmedir. Bu
sözleşme ile bir taraf (sigortacı), belirlenen bir ücret karşılığında karşı tarafın (sigortalının)
yasal ve para ile ölçülebilen menfaatini, gelecekte ortaya çıkması olası tehlikelere karşı teminat
altına almakta ve riziko gerçekleştiği takdirde ona teminat ödemeyi kabul ve taahhüt
etmektedir. Sigorta konusunda en önemli konu, gelecekte ortaya çıkması olası tehlikelere
yönelik riskin belirlenebilmesidir. Bunun için risklerin iyi bir şekilde tanımlanması ve analiz
edilmesi gerekmektedir. Risk analizi, sigortacılık tekniğinde sigortalı ve/veya sigorta ettirenler
nezdinde tehlike oluşturan risklerin ortaya konması ve yorumlanmasıdır. Sigortanın temel
işlevi, zararı ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirmektir. Sigorta uygulaması ile kişiler
tek başına karşılayamayacakları zararları bir organizasyon aracılığıyla aralarında
paylaşmaktadır.
Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce
Babiller’de rastlanmaktadır. M.Ö. 600 yıllarında Hindu’lar da sigorta özelliği taşıyan kredi
anlaşmaları yapmaya başlamıştır. Sonraları sigortaya daha yakın uygulamalar özellikle deniz
ticaretinin geliştiği yerlerde görülmektedir. Keza pek çok kaynakta sigortacılığın ilk olarak
denizcilik sektöründe başladığı belirtilmektedir. Prim esaslı sigorta ise yaklaşık M.S. 1250
yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görülmüştür. Sigortacılıkta istatistik metod
ve tekniğinin uygulanmaya başlaması ve yaşanan büyük afetler sigortacılığın gelişmesine yol
açan olgular olarak belirtilebilir. Modern sigortacılığın doğuşuna deniz; kara sigortacılığına
yangın; kaza sigortacılığına ise tren kazaları ile ilişkin bireysel kazalar öncülük ederken,
sanayinin gelişmesiyle yaşanan büyük teknik hasarlar, mühendislik sigortalarının gelişimine
yol açmıştır. Öyle ki 20. yüzyılın başlarında sigorta şirketleri her türlü sigorta ihtiyacına cevap
verebilecek şekilde örgütlenmelerini tamamlamış kuruluşlar olarak etkin hizmet verebilecek
düzeye ulaşmışlardır.
Sigorta sistemi değişik önemlere sahip birçok ekonomik ve sosyal işlevi yerine
getirmektedir. Bunlardan bazıları; fertlere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta
öngörülebilirlik ve emniyet sağlanması, kredi teminine yardım edilmesi, tasarrufun
geliştirilmesi, sermaye oluşumuna katkı sağlanması, toplumda huzur ve güvenin tesis edilmesi,
dayanışmanın sağlanması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, finansal istikrarın artırılması,
girişimcilerin ve ticaretin desteklenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, sosyal güvenlik
programlarının üzerindeki baskının hafifletilmesi, finansal sistemin etkinliğinin artırılması ve
risklerin daha etkin yönetilmesinin sağlanmasıdır.
Sigorta ve sigortacılıkla ilgili dilimize özellikle yabancı dillerden geçmiş çok sayıda
sözcük bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının tanımı incelendiğinde; zorunlu sigortanın,
kişinin, yasa dolayısıyla yaptırmak zorunda olduğu sigortayı; sigorta priminin, bir sigorta
şirketinin organizasyonu altında bir araya gelen sigortalıların gelecekteki hasarları karşılamak
için ödedikleri ücreti; sigorta poliçesinin, sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren ve ispatlayan
belge türünü; reasüransın, sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının veya tamamının yeniden
sigorta edildiği ve sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak kendilerini
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güvence altına aldığı bir sigorta yöntemini; sigorta bedelinin, teminat kapsamındaki bir
tehlikenin gerçekleşmesi veya sigortalının üçüncü şahıslara karşı sorumlu duruma düşmesi
halinde, sigortacının ödemekle yükümlü olduğu, poliçede belirtilen ve tazminata esas oluşturan
azami bedeli; sigorta muafiyetinin, hasarın belli bir miktarının sigortalının kendisinin üstlendiği
durumu; zeyilnamenin, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının
üstlendiği riskin nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek
olarak düzenlenmiş ve aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgeyi ifade ettiği görülmektedir.
Sigorta uygulamasında sigortacı tarafından belirli rizikolara karşı koruma sağlanması
esas olmakla birlikte, ticari olarak sigortalanabilir durumların belirli kriterler göz önünde
bulundurularak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, öncelikle sigorta konusu
kapsamında yer alacak rizikonun homojen bir biçimde gruplandırılabilecek nitelikte olması
gerekmektedir. Sigorta ürününün fiyatlandırılmasında önem taşıyan bir diğer unsur, sigorta
sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikonun istatistiksel olarak ölçülebilir olmasıdır. Hem
homojenlik hem de istatistiksel olarak ölçülebilirlik kriterlerini taşıyan bir riziko için bir başka
kriter de rizikonun ödenebilir bir prim karşılığında sigortalanması gerektiğidir. Ayrıca meydana
gelecek hasarın parasal olarak çok küçük bir tutara tekabül etmesi bekleniyorsa, bu tür hasarlara
ilişkin rizikolar sigortalanmamaktadır. Rizikonun gerçekleşmesinin teminat altına alınan
sigortalının kontrolü dışında olması ve rizikonun gerçekleşmesi neticesinde oluşacak zararın
maddi olarak hesaplanabilir olması da ticari olarak sigortalanabilirlik kriterlerindendir.
Sigortanın sınıflandırılmasında farklı ölçütler kullanılabilmektedir. Özel sigorta ve
sosyal sigorta, deniz ve kara sigortaları, sabit primli ve değişir primli sigorta ya da can
sigortaları, sorumluluk sigortaları ve mal sigortaları, bu ölçütlere örnek olarak verilebilir. Mal
sigortaları, mal varlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalardır. Bir kişi veya kuruluşun mal
varlığını tehdit eden rizikoların sonuçlarına karşı yapılan bu sigortanın amacı, sigorta ettirenin
uğradığı zararı tazmin etmektir. Bu nedenle mal sigortalarına tazminat sigortaları da
denilmektedir. Mal sigortaları içinde önemli başlıklardan birini de afet sigortaları
oluşturmaktadır. Diğer sigorta dallarında olduğu gibi afet sigortası da duyulan ihtiyaç nedeniyle
ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu ihtiyaç, deprem tehlikesi bulunan ve sigortacılığın ileri
düzeyde olduğu ülkelerde öncelikle uygulama sahasına girmiştir. Afet sigortası içinde de en
yaygın kullanım alanı bulunan sigorta türü deprem sigortasıdır. Depremin sigortalı değerler
üzerindeki etkileri iki grupta toplanabilir. Bunlar direkt (doğrudan) etkiler ve indirekt (dolaylı)
etkilerdir. Afet sigortasında ilke olarak yukarıda belirtilen direkt ve indirekt etkilerden
doğabilecek tüm rizikolar deprem teminatı kapsamına alınmalıdır. Bu şekilde poliçe sahipleri
geniş kapsamlı bir koruma altına alınmış olup hangi risklerin teminat kapsamı altına alınıp
alınmadığına yönelik belirsizliklerden kurtarılmış olur. Gerek bireyler gerekse de hükümetler
açısından pek çok faydası olan deprem sigortası uygulamasına bireyler, depremin ne zaman ve
nasıl oluşacağına yönelik bilgi eksikliği ve belirsizlik olduğu için gereken ilgiyi çoğu zaman
göstermeyebilir. Ayrıca depremin oluşacağına ve bunun için tedbir alınması gerektiğine yönelik
bilinç olsa bile bireylerin ekonomik durumları da deprem sigortasına yönelik ilgiyi
etkileyebilmektedir.

286

Bölüm Soruları

a)
b)
c)
d)
e)

Bir sözleşme ile bir tarafın belirlenen bir ücret karşılığında karşı tarafın
yasal ve para ile ölçülebilen menfaatini, gelecekte ortaya çıkması olası
tehlikelere karşı teminat altına aldığı ve riziko gerçekleştiği takdirde ona
teminat ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği uygulama aşağıdakilerden
hangisidir?
Tahvil
Teminat
Sigorta
Garanti
Güvence

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Sigortalının temel yükümlülüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Sigortacıyı korumak
Sözleşme ile saptanan primi ödemek
Malını hasarlara karşı korumak
Sigorta teminatına karar vermek
Hiçbiri

3.

Pek çok kaynakta sigortacılığın ilk olarak hangi sektörde başladığı
belirtilmektedir?
Finans
Üretim
Sağlık
Eğitim
Denizcilik

1.

a)
b)
c)
d)
e)
4.

a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Hayat sigortaları ve benzeri sigortaların uzun vadeli nitelikleri itibarıyla
fon birikiminde büyük önem taşıması, sigortanın hangi işlevini
göstermektedir?
Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi
Toplumda huzur ve güvenin tesis edilmesi, dayanışmanın sağlanması
Kredi teminine yardım edilmesi
Tasarrufun geliştirilmesi, sermaye oluşumuna katkı sağlanması
Finansal istikrarın artırılması
Sigorta sözleşmesinin koşullarını içeren ve ispatlayan belge türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Sigorta poliçesi
Sigorta primi
Sigorta bedeli
Sigorta muafiyeti
Sigorta eksperi
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.

a)
b)
c)
d)
e)
10.
a)
b)

c)
d)
e)

Bir tehlikenin sigortacı açısından sigorta edilebilme ölçüsü
aşağıdakilerden hangisidir?
Zeyilname
İbraname
Riziko
Muafiyet
Teminat
Aşağıdakilerden hangisi sigortalanabilirlik kriterlerinden biri değildir?
Rizikonun istatistiksel olarak ölçülebilir olması
Rizikonun heterojen bir biçimde gruplandırılabilecek nitelikte olması
Rizikonun gerçekleşmesi neticesinde oluşacak zararın maddi olarak
hesaplanabilir olması
Rizikonun gerçekleşmesinin teminat altına alınan sigortalının kontrolü dışında
olması
Parayla ölçülebilir bir menfaatin sigorta teminatı altına alınması
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bir bölümlendirme yapıldığında
sigortanın türlerinden biri değildir?
Poliçe sahibinin yakınları ile ilgili sigortalar
Poliçe sahibinin malı ile ilgili sigortalar
Poliçe sahibinin sorumluluğu ile ilgili sigortalar
Poliçe sahibinin şahsı ile ilgili sigortalar
Poliçe sahibinin hakları ve mali menfaati ile ilgili sigortalar
Depremle bağlantılı olarak yaşanan çöküntüler, toprak kayması,
sıvılaşmadan dolayı yaşanan toprak akışı, deniz kabarmaları ve volkanik
olaylar, depremin sigortalı değerler üzerindeki hangi etkisini ifade eder?
Direkt etki
İndirekt etki
Yan etki
Ana etki
Hiçbiri
Deprem sigortalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bilgi eksikliği ve belirsizlik olduğu için bireyler deprem sigortasına gereken
ilgiyi çoğu zaman göstermeyebilir.
Deprem hasarlarının karşılanması için ödenen primler toplamda önemli
tutarlara ulaşacağı için orta ve uzun vadede ülke ekonomisine fon sağlanmış
olacaktır.
Deprem sigortası diğer sigorta türlerine göre genellikle daha yüksek primler
karşılığında yapılmaktadır.
Günümüzde pek çok ülkede deprem sigortası zorunlu sigorta kapsamına
alınmıştır.
Gelir durumu çok iyi olmasa bile bireyler deprem sigortası uygulamasına
genellikle başvurmaktadır.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)e, 4)d, 5)d, 6)c, 7)b, 8)a, 9)b, 10)e
288

13. TÜRKİYE’DE AFET SİGORTASI UYGULAMALARI

289

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Türkiye’de Sigortacılığın Tarihçesi
13.2. Türkiye’de Sigortacılık Sisteminin Denetimi
13.3. Türkiye’de Afet Sigortası Uygulamaları
13.3.1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
13.3.2. Zorunlu Deprem Sigortası Uygulaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Türkiye’de sigortacılığın tarihçesi hakkında bilgi veriniz.

2.

Türkiye’de sigortacılık sistemi kim tarafından ve ne şekilde denetlenmektedir? Açıklayınız.

3.

Türkiye’de afet sigortası uygulamaları hakkında bilgi veriniz.

4.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’nun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi veriniz.

5.

Türkiye’de uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olan ve olmayan unsurları
açıklayınız.

6.

Zorunlu Deprem Sigortası’nın teminatı altında olan ve olmayan durumları belirtiniz.

7.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda sigorta primi ve tarifenin belirlenmesi hakkında bilgi veriniz.

8.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda belirlenen azami teminat limitini ve uygulanan tenzili
muafiyet oranını belirtiniz. Afetlerin ikincil etkileri hakkında örnekler veriniz.

291

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu
Türkiye’de Sigortacılığın
Tarihçesi
Türkiye’de Sigortacılık
Sisteminin Denetimi

Türkiye’de Afet Sigortası
Uygulamaları

Kazanım
Türkiye’de sigortacılığın
tarihçesi hakkında bilgi
verebilmek
Türkiye’de sigortacılık
sisteminin denetimi
hakkında bilgi verebilmek
Türkiye’de afet sigortası
uygulamalarının temeli olan
Doğal Afet Sigortaları
Kurumu (DASK) ve Zorunlu
Deprem Sigortası
Uygulaması hakkında bilgi
verebilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Okuyarak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar







Türkiye
Sigorta
Denetim
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Zorunlu Deprem Sigortası Uygulaması
Prim

293

Giriş
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle yıkıcı afetlerden sonra iyileşme ve
yeniden yapılanma süreçlerinde önemli bir afet öncesi finansman aracı olarak afet sigortası
uygulanmaktadır. Konutlarda depremin neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini
sağlamaya yönelik afet sigortasının bir türü olarak ülkemizde uygulanan zorunlu deprem
sigortası ile bireyler, yıkıcı ve büyük afetler sonrasında karşılaşabilecekleri riskleri
paylaşabilmekte; böylece büyük risklere karşı tek başlara karşı koymaktan kurtulabilmektedir.
Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden
sorumlu tüzel kimlikli kamu kuruluşu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) dur. Zorunlu
deprem sigortası yapmak üzere, Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun Hükmünde
Kararname ile 2000 yılında kurulmuş ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan DASK,
kâr amacı gütmemekte ve sigorta sektöründe sigorta havuzu denilen bir yöntem esas alınarak
faaliyet göstermektedir.
Bu bölümde öncelikle Türkiye’de sigortacılığın tarihçesi hakkında bilgi verilecek ve
Türkiye’de sigortacılık sisteminin kim tarafından ve ne şekilde denetlendiği üzerinde
durulacaktır. Sonrasında ise Türkiye’de afet sigortası uygulamaları incelenecektir. Bu
kapsamda Türkiye’de uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası ve bu sigortayı edindirme,
uygulama ve yönetme faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli kamu kuruluşu Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK)’nun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilecektir.
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13.1. Türkiye’de Sigortacılığın Tarihçesi
Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri ilk kez 1872 yılında İngiliz sigorta şirketlerinin
ülkemizde açtıkları temsilciliklerle başlamıştır. İngilizler’den sonra Fransızlar da sigortacılık
konusunda ülkemize ilgi göstermiş ve 1878 yılında ilk Fransız şirketi faaliyetlerine başlamıştır.
Bundan sonra Almanya, İtalya ve İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları
ile sigortacılık faaliyetleri genişlemiştir. Bu şirketler duyulan gereksinimi karşılamakla beraber,
o tarihlerde sigorta şirketlerinin kuruluşunu ve sigorta faaliyetini düzenleyen devlet denetimini
öngören kanunların, hatta bu konuya değinen bir hükmün dahi bulunmayışı nedeniyle tamamen
denetimsiz bir biçimde çalışmışlar, diledikleri gibi hareket edip merkezlerinden aldıkları
talimatlarla işlem yapmışlardır. Poliçelerini İngilizce veya Fransızca düzenleyen şirketler,
anlaşmazlık durumunda da dava mercii olarak Londra mahkemelerini veya ilgili şirket
merkezinin bulunduğu yerel mahkemeleri göstermişler; diledikleri zaman da sigorta
poliçelerini iptal etmişlerdir. Böylece sigortacılık sektöründe ilk yıllar, hukuki mevzuat ve
denetimden yoksun, tamamen yabancılara özgü bir çalışma şeklinde geçmiş; sigorta şirketleri
adlarını duyurmak, sigorta düşüncesinin yayılmasını sağlayarak portföylerini genişletmek
amacını izlemişlerdir.
Zaman geçtikçe, sigortacıların istedikleri gibi çalışmaları ve kapitülasyonların
kendilerine sağladığı geniş olanakları kullanabilmeleri, bu şirketlere Türkiye’ de kolaylıkla çok
para kazanabileceği izlenimini vermiştir. Bu durum kısa zamanda çok fazla sigorta şirketinin
çalışmasına, sigorta ahlâkının bozulmasına, haksız rekabet ve ekspertiz suistimallerine yol
açmıştır. Dürüst tüccarlar bundan olumsuz yönde etkilenmelerine rağmen hiçbir denetim
olmayışı yüzünden sigorta şirketleri uzun süre en normal yangın hasarlarını bile ödemekten
kaçınıp, sigortalıların hak ve hukukunu hiçe sayan bir biçimde davranmayı sürdürmüştür.
Bu ortam içinde 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi
olarak çalışmaya başlamıştır. Bunu izleyen yıllarda sigortacılığın düzene sokulabilmesi için
yabancı şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirmiş, 12 Temmuz 1900 tarihinde 43
tanesi yabancı olmak üzere 44 sigorta şirketi bir araya gelerek sabit bir yangın tarifesi
belirlemiştir. Bu Türkiye’deki ilk sigorta tarifesi olarak dikkat çekmektedir. Tarife ile birlikte,
Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası adında bir örgütün oluşturulması ve sürekli bir denetim
kurulunun bulunması kararı alınmış, Londra’ da bulunan Fire Office Committee’nin emirleriyle
çalışmalarını yürüten sendika tarafından, zamanında yetişilerek yangıların büyümesinin
önlenmesi ve yangınların nedenlerinin araştırılması amacıyla Fasman adlı bir örgüt
kurulmuştur. Ayrıca sektör için denetim mekanizması ve içeriği de geliştirilmiştir. Sendikanın
bu olumlu çalışmalarına rağmen çalışan şirketlerin tamamı sendikaya girmemişler ve haksız
rekabet yapmaya, alınan kararların tersine davranmaya devam etmişlerdir. 1908 ve 1914
yıllarında kanunlarda yapılan değişiklerle yabancı şirketler kontrol altına alınmaya çalışılmış,
1914 yılındaki kanunla yabancı şirketler teminat göstermeye ve vergi vermeye zorunlu
tutulmuştur. Bu dönemde sendikanın adı “Türkiye’de Çalışan Sigorta Şirketleri” olarak
değiştirilmiştir. Bu yeniliklerle yabancı şirketler Türkler ile ortaklık kurma yoluna gitmişlerdir.
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Sonuç olarak Cumhuriyet’in ilanına kadar tümü yerli sermaye ve teknisyenlerle işletilen
bir sigorta kuruluşunun bulunmadığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ise sigorta
alanında gerek yasal, gerekse kurumlaşma açısından büyük adımlar atılmıştır. 1924 yılında
Türkçe’yi kullanma zorunluluğu getiren yasa ile, poliçelerin İngilizce ve Fransızca
düzenlenmesine son verilmiş ve aynı yıl Sigortacılar Kulübü kurulmuştur. 1927 yılında
Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi hakkındaki kanun yürürlüğe
girmiştir. Yerli ve yabancı sigorta şirketlerinin denetlenmesi, döviz çıkışının önlenmesi amacını
taşıyan bu kanunun çıkışıyla sigortacılık gelişmeye, yerli sermaye ile kurulan şirketlerin sayısı
artmaya başlamıştır. Bunu izleyen iki yıl boyunca gerekli hazırlık ve incelemelerin yapılması
sonucu işletme hakkının Türkiye İş Bankası’na ait olacağı bir anonim şirket kurulmasına karar
verilmiştir. Böylece 1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren
Türkiye’de reasürans tekeli başlamış ve ülkedeki yerli-yabancı bütün sigorta şirketleri
topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans’a devretmeye zorunlu tutulmuştur. Hemen
hemen dünyada kurulan ilk reasürans tekeli olan Milli Reasürans önce çeşitli tepkiler gördüyse
de suistimalleri önlemek, haksız rekabetin kakmasını ve ödemelerin zamanında yapılmasını
sağlamak gibi işlevleriyle Türk sigortacılığının gelişmesinde olumlu rol oynamış, halkın
sigortaya olan güvenini arttırmıştır.
Bu gelişmelerden sonra 1939 yılında sigorta şirketleri Ticaret Bakanlığı’na
bağlanmıştır. Sigorta sektörünü ciddi bir biçimde ele alan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu
ise 1959 yılında yürürlüğe girmiştir. 1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı Kanun ile 7397
sayılı Kanun’da, yasal alandaki boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali yönden
geliştirmek ve sigorta aracılarının durumunu yeniden düzenlemek amacıyla önemli ve köklü
değişikler yapılmıştır. Bu kanun ile, sigorta ile ilgili organlar ve faaliyetlerini düzenleyen
yönetmelikler çıkarılması öngörülmüştür. Bu süreçte sigorta şirketleri Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı’na bağlanarak mali yapının bir parçası olarak kabul edilmiştir. 1 Mayıs 1990
tarihinden itibaren kaza sigortaları (zorunlu sigortalar hariç), mühendislik sigortaları ile zirai
sigortalarda; 1 Ekim 1990 tarihinden itibaren de yangın ve nakliyat sigortalarında da serbest
tarife sistemine geçilmiştir.
Zaman içerisinde yeni kurulan sigorta şirketlerinin sayısı artarken, sigorta taleplerinin
aynı ölçüde artmaması, ayrıca prim tahsilatında yaşanan sorunlar dolayısıyla, 1993 yılından
itibaren çıkarılan KHK’lar ile 7397 sayılı Kanun’da bir takım düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı
duyulmuştur. 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren sigorta primlerinin tahsili sorununa çözüm
getirilmesi amacıyla, primlerin acente cari hesapları üzerinden takibi sistemi yürürlükten
aldırılarak, poliçe bazında takip sistemi uygulamaya konulmuştur.
1999 Marmara ve Düzce depremlerini takiben 2000 yılında meskenler için zorunlu hale
getirilmiş bulunan deprem sigortalarını yürütmek üzere "Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK)" tesis edilerek yönetimi beş yıllık bir süre ile bu konuda deneyimli Millî Reasürans’a
verilmiştir. Diğer taraftan Türkiye'de 23 Temmuz 1927 tarih ve 1160 sayılı Kanun ile
şekillendirilmiş zorunlu reasürans devri 31 Aralık 2001'de sona ermiştir.
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2000’lerden sonra sigorta alanında ülkemizdeki gelişmeler incelendiğinde; 27 Ekim
2003 tarihinde “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ile bireysel emeklilik
sisteminin faaliyete geçtiği görülmektedir. 14 Haziran 2005 tarihinde 5363 sayılı "Tarım
Sigortaları Kanunu" çıkarılmış ve bu kanun kapsamında Sigorta Havuzu (TARSİM)
kurulmuştur. Bu Havuza ilişkin tüm iş ve işlemler, bu havuza katılan sigorta şirketlerinin eşit
hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ tarafından yürütülmektedir. 16
Aralık 2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi
Yönetmeliği ile “Trafik Sigortası Bilgi Merkezi (TRAMER)” kurulmuştur. Trafik sigortası
üretimi gerçekleştiren bütün sigorta şirketlerinin 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren tüm poliçe
bilgileri ve bunların hasar ve ödeme kayıtları TRAMER sistemine transfer edilmiş olup, yeni
üretilen poliçeler ve hasar kayıtları günlük olarak transfer edilmektedir.
Bu dönemdeki önemli gelişmelerden biri de 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14
Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir. Bu gelişmenin
ardından 2008 yılında Sigortacılık Kanunu’nun getirdiği yeni tanım ve uygulamalarla ilgili
ikincil mevzuat düzenlemeleri üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır. Sigorta Bilgi Merkezi
(SBM) 9 Ağustos 2008 tarihinde 26962 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelikle
faaliyetine başlamıştır. SBM nezdinde kurulan alt bilgi merkezleri, Trafik Sigortaları Bilgi
Merkezi (TRAMER), Sağlık Sigortası Bilgi Merkezi (SAGMER), Hayat Sigortası Bilgi
Merkezi (HAYMER) ve Sigorta Hasar Takip Merkezi (HATMER) kurulmuştur.
Mayıs 2014 tarihi itibariyle 68’ü sigorta, 2’si reasürans olmak üzere toplam 70 şirket
Türkiye Sigorta Birliği’ne üyedir. Mevcut durumda 8 şirket aktif olarak yeni sigorta ve
reasürans sözleşmesi yapmamakta, toplam 61 sigorta ve bir reasürans şirketi faaliyette
bulunmaktadır. Şirketlerin 4’ü hayat, 18’i hayat/emeklilik, 39’u hayat-dışı sigorta şirketidir.
Türkiye’de kurulu reasürans şirketi sayısı ise ikidir. Ancak bunlardan birinin prim üretimi
bulunmadığından faal reasürans şirket sayısının bir olduğu söylenebilir.

13.2. Türkiye’de Sigortacılık Sisteminin Denetimi
Afetlerden kaynaklanan kayıpların telafisinde, mali açıdan devletin tek başına yeterli
olamaması, sigortacılık sektöründen yararlanmayı zorunlu kılmıştır. Nitekim Dünya Bankası,
doğal afetlerden ve diğer unsurlardan kaynaklanacak finansal risklerin azaltılması konusunda
piyasa temelli bir sistemi benimsemiş olup bunu kamu-özel sektör ortaklığı benzeri bir yapı
olarak desteklemektedir. Dolayısıyla sigortacılık uygulamaları dünyada olduğu gibi ülkemizde
de kamu-özel ortaklığına ve piyasa temelli bir yapıya dayalı olarak sürdürülmektedir.
Piyasa temelli bir yapı olmasına karşın devlet farklı nedenlerle sigortacılık sektörüne
müdahale etmektedir. Sigortacılık faaliyetinin denetiminin amacı, sigorta hizmetlerinin en iyi
şekilde yürütülmesini ve sigortacılık faaliyetinden azami faydanın sağlanmasını teminen,
verimli, adil, güvenli ve istikrarlı bir sigorta piyasası oluşturmak ve bunun devamlılığını
sağlamaktır. Sigortacılığın yapısı ve ülke ekonomisindeki rolü ve önemi, sigortacılığın
tamamen güven esasına dayanan bir sistem olması, taahhütlerin yerine getirilebilmesinin
şirketlerin ödeme kabiliyetinin ve mali yeterliliğinin sürekli olarak sağlanması ile mümkün
olması, sürekliliğin sağlanabilmesi ve sigortalıların haklarının korunabilmesi açısından devlet
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düzenleyici ve denetleyici olarak sigortacılık alanına müdahale etmektedir. Keza devlet
sigortacılık sektörüne müdahale ederek sigortalıların, üçüncü şahısların ve sigorta şirketlerine
yatırım yapan kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini koruyacak, sektörün istihdam
kapasitesini geliştirecek ve ekonomi politikalarının belirlenmesi konusunda yönlendirici
olacaktır.
Ülkemizde sigorta ve reasürans şirketleri üzerindeki kamu denetimi; (1) izin sistemi ve
(2) materyal (maddi) devlet denetiminin birlikte uygulanması ile oluşmaktadır. İzin sistemi
gereğince, Türkiye’de sigortacılık ve reasürans işlemi yapacak şirketlerin öncelikle bir izin
belgesi (ruhsatname) alması gerekmektedir. Materyal devlet denetimi sistemi gereği ise kuruluş
işlemlerini tamamlayan sigorta ve reasürans şirketlerinin faaliyetleri sona erinceye kadar her
aşamada denetlenmesi söz konusudur.
Ülkemizde sigortacılık sektörü üzerinde denetleme ve düzenleme yapmaya yetkili
kurum T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigorta Denetleme Kurulu’dur. Sigorta
Denetleme Kurulu, sigortacılık alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların
faaliyetlerini denetleyen denetim birimidir. Sigortacılık Genel Müdürlüğü ise sigortacılık
faaliyetlerinin işleyiş esaslarını düzenleyen, mevzuatını hazırlayan ve uygulanmasını izleyen
ana hizmet birimdir

13.3. Türkiye’de Afet Sigortası Uygulamaları
Afetler, başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkede etkisini
hissettirmekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi afetlerin sonuçlarından belli
ölçüde etkilenmektedir. Ortaya çıkan maddi zararların telafi edilmesi, afet bölgesinde normal
hayata dönülebilmesi, acil yardıma ihtiyaç duyan kimselerin bu ihtiyaçlarının giderilmesi ve
benzeri için yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mali yük getirmektedir.
Bunun en son örneğini oluşturan ve son yüz yılın felaketi olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi, ekonomik ve sosyal boyutları ile ülkemiz için büyük bir yıkım olmuştur.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan
Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi
amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem
Sigortası'na ilişkin düzenlemedir. 27 Ağustos 1999 tarih ve 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı
Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak
Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan 587 sayılı
"Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" 27 Aralık 1999 tarih ve
23919 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu KHK
ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak
zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. Dokuz aylık bir kuruluş sürecinin ardından DASK,
öngörüldüğü şekilde 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren teminat sunmaya başlamıştır. Halen 30
yetkili sigorta şirketi ve bu şirketlerin acenteleri DASK nam ve hesabına Zorunlu Deprem
Sigortası yapmaktadır. Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya
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koymuş olup uluslararası kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak
gösterilmiştir.
Afet sigortaları denince akla ilk gelen Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve deprem
sigortası olmasına karşın deprem dışında başka doğal afetler için de sigorta söz konusu olabilir
ve fırtına, sel ve su baskını, toprak kayması vb. diğer doğal afetlere karşı sigortalar yaptırılabilir.
Genel olarak sigorta şirketleri, yaptıkları sigorta poliçelerinin kapsamına bağlı olarak bu tür
teminatları ilave güvence olarak vermektedir. Fırtına güvencesi ile fırtınanın ve bu sırada
sürüklenen unsurların çarpması yüzünden ortaya çıkan zararlar; yer kayması güvencesi ile
binanın bulunduğu arazinin toprak çökmesi ve yer kayması yüzünden gördüğü zararlar; sel ve
su baskın güvencesinde ise sellerin neden olduğu zararlar güvence altına alınmaktadır. Bu arada
bazı sigorta şirketleri bu doğal afetlere karşı güvencelerin bir arada sunulduğu sigorta paketleri
geliştirmişlerdir. Genelde doğal afet güvencesi veya buna benzer isimlerle sunulan bu ürün,
hem konut sahiplerine hem de kiracılara hitap etmekte ve doğal afetlere karşı toplu bir korunma
imkânı vermektedir.

13.3.1. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi
faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli kamu kuruluşu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
dur. DASK, zorunlu deprem sigortası yapmak üzere, Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun
Hükmünde Kararname ile 2000 yılında kurulmuş olan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir
kuruluştur. Bu kuruluş kâr amacı gütmemektedir ve sigorta sektöründe sigorta havuzu denilen
bir yöntem esas alınarak kurulmuştur.
DASK, “deprem geçer, hayat devam eder” yaklaşımından yola çıkarak, deprem
sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini
amaçlamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın,
infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence
sağlanmaktadır. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararı en hızlı şekilde
tazmin edilerek yaşamın normale dönmesine aracılık edilmektedir. Bir konuta sahip olmanın
kolay bir iş olmadığı ve önemli deprem kuşakları üzerinde bulunan ülkemizin için de bir deprem
riskinin her zaman var olduğu düşünüldüğünde DASK’ın önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz,
konum olarak ciddi bir deprem kuşağında yer almakta ve zaman zaman can ve mal kayıplarına
neden olan depremler yaşanmaktadır. Hayatın önemli bir süresi boyunca çalışıp çabalanarak
sahip olunan konutların bir deprem sonucu elden çıkıvermesi, kimsenin başa gelmesini
istemediği bir olgudur. Depremin önüne geçilmesinin çok kolay olmamasına karşın verdiği
zararlardan mümkün olduğunca korunabileceği fikri DASK’ın da temelinde yatan ana fikirdir.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta
şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken,
uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı
hedeflemektedir. Sigortalandırma faaliyetlerini, kamuoyunu bilinçlendirme etkinlikleriyle de
destekleyen DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın her şeyden önce herkesin sosyal
sorumluluğu olduğunun altını çizmektedir. Depremin son 60 yıl içerisinde ülkemizde en sık
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rastlanılan afet türü olması, neredeyse tamamı deprem bölgesindeki ülkemiz için beklenmedik
bir durum değildir. Üstelik deprem, yapısı gereği sadece bulunduğu bölgeyi değil, ülkeyi de
ekonomik olarak sarsabilecek şiddette bir afet türüdür. Bu noktada DASK’ın ülkemiz için bu
kadar önemli olan deprem afetinin zararlarını azaltabilmek amacıyla kurulan ve faaliyet
gösteren bir kuruluş olduğu söylenebilir. Bir depremin doğrudan neden olacağı yıkım hasarları
yanında, depreme bağlı olarak meydana gelecek yangın, patlama, tsunami ve yer kayması gibi
olaylar yüzünden ortaya çıkan maddi hasarlar da, sigorta poliçesinde gösterilen tutarlara bağlı
kalmak koşulu ile Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından güvence altına alınmaktadır.
DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşan "Doğal Afet Sigortaları
Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri farklı konularda
uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri (5), özel sektör yetkilisi (1) ve üniversite
temsilcisinden (1) oluşmaktadır. Günümüzde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık
Genel Müdürü (Başkan), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürü (üye), Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
Genel Sekreteri (üye), Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı (üye), Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı (üye), İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir öğretim
üyesi (üye) ve Eureko Sigorta A.Ş. Genel Müdürü (üye) DASK’ın yönetim kurulunu
oluşturmaktadır. DASK Yönetim Kurulu’nun oluşumu, ilgili tarafların temsil edilebilmesi ve
Zorunlu Deprem Sigortası programının başarıyla yürütülebilmesi esasına dayanmaktadır.
Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmasını Doğal Afet Sigortaları Kurumu istemekte,
ancak sigorta poliçeleri sigorta şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Sigorta şirketleri bu
çalışmada sadece bir aracı rolü üstlenmiş durumdadır. Çünkü teminat ödeme yükümlülüğü
sigorta şirketlerinde değil Doğal Afet Sigortaları Kurumu’ndadır. Sigorta şirketlerinin
düzenlediği poliçelerin süresi bir yıldır ve bu poliçeler her yıl yenilenmek zorundadır.

13.3.2. Zorunlu Deprem Sigortası Uygulaması
Zorunlu Deprem Sigortası, meskenlerde depremin neden olacağı maddi zararların
tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak 1999 depremleri sonrası oluşturulan yeni bir
sigorta sistemidir. Zorunlu Deprem Sigortası ile; depremin, yangın, infilak ve yer kayması
dâhil, sigortalı binalarda ve temellerinde doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta
bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır. Kapsamlı bir inceleme çalışması
sonrasında devletin ve sigorta sektörünün işbirliği ile oluşturulan bu sistemin temel amaçları
aşağıda görülebilir;


Kapsamdaki bütün konutları, ödenebilir bir prim karşılığında depreme karşı sigorta
güvencesi altına almak



Yurtiçinde risk paylaşımı sağlamak, aynı zamanda deprem hasarlarının neden
olacağı mali yükü sigorta yoluyla uluslararası reasürans ve sermaye piyasalarına
dağıtmak
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Devletin depremlerden (özellikle deprem sonrası afet konutları inşasından)
kaynaklanan mali yükünü azaltmak



Sigorta sistemini sağlıklı yapı üretiminde bir araç olarak kullanmak



Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikimini temin etmek



Toplumda sigorta bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak,
devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir
güvence temin edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla
sosyal dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk
paylaşımı ve dayanışma sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir
kısmı reasürans yoluyla uluslararası piyasalara devredilmekte, deprem nedeniyle devlet bütçesi
üzerinde oluşan mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır.
Zorunlu deprem sigortası hakkındaki detaylar aşağıda görülebilir;
a) Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere
yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin
Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar
aşağıda görülebilir;


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,



Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa
edilmiş binalar,



Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan
bağımsız bölümler,



Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan
meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi
yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vb." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz
yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve
arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
b) Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Dışında Kalan Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar aşağıda görüldüğü gibidir;
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Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,



Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,



Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari
hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vb.),



İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,



27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili
mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,



Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar,



Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar,

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda
yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda
sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için
öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari
deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır
c) Zorunlu Deprem Sigortasının Teminatı Altında Olan Durumlar
Zorunlu Deprem sigortası uygulaması kapsamında; deprem sonucu oluşan, infilakın,
tsunaminin ve yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar
(temeller,ana duvarlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat
duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve
yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere),
DASK tarafından sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
d) Zorunlu Deprem Sigortasının Teminatı Dışında Kalan Haller
Zorunlu Deprem sigortası uygulaması kapsamında sigorta teminatının dışında kalan
haller aşağıda görüldüğü gibidir;


Enkaz kaldırma masrafları,



Kâr kaybı,



İş durması,



Kira mahrumiyeti,



Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları,
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Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı
zararlar,



Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,



Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar,



Manevi tazminat talepleri,



Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının
dışında kalan hasarlar,



Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri
nedeniyle zamanla oluşan zararlar

e) Zorunlu Deprem Sigortasında Sigorta Primi ve Tarifenin Belirlenmesi
Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında sigorta prim tutarları üç temel faktöre göre
belirlenmektedir. Bunlar;


Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,



Binanın yapı tarzı ve



Meskenin brüt yüzölçümüdür.

Sigorta primi; yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak
şekilde belirlenmektedir. Deprem risk bölgeleri ayrımında "Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritası" esas alınmaktadır. Söz konusu beş risk bölgesi ve üç farklı yapı tarzı dikkate
alındığında ortaya Tablo 12’de görülen ve onbeş tarifeden oluşan bir tablo çıkmaktadır.
Tablo 12: Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Fiyatları
Yapı tarzına göre bölge bazında oranlar
(%o - Binde)
A- Çelik, betonarme, karkas yapılar
B- Yığma kagir yapılar
C- Diğer yapılar

I. Bölge

II. Bölge

III. Bölge

IV. Bölge

V. Bölge

2,20
3,85
5,50

1,55
2,75
3,53

0,83
1,43
1,76

0,55
0,60
0,78

0,44
0,50
0,58

Tabloda gösterilen yapı tarzlarının tanımı incelendiğinde;
A- Çelik, betonarme karkas yapıların çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan
yapılar olduğu;
B- Yığma kagir yapıların karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş,
tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve
tavanları beton veya betonarme olan yapılar olduğu;
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C- Diğer yapıların ise yukarıda bahsedilen gruplara girmeyen yapılar olduğu
görülmektedir.
Söz konusu tabloda gösterilen oranlarla ilgili bazı istisnai durumlar da vardır. Örneğin
inşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda yukarıdaki tarife fiyatı üzerinden
%10 oranında indirim yapılmaktadır. Ayrıca bina/site yönetimleri tarafından Zorunlu Deprem
Sigortası yaptırılması ana gayrimenkulün yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir.
Bina/site yönetimi tarafından binadaki/sitedeki konutların tamamının sigortalanması
durumunda da %20 indirim uygulanmaktadır. Poliçe süresinin sonunda sigortanın en geç 30
gün içinde yenilenmesi durumunda, yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden
birinci, ikinci ve üçüncü yenilemelerde yine %10, üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip
yenilemelerde ise %20 oranında indirim yapılmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında ödenmesi gereken prim tutarının hesap
edilebilmesi için önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmakta ve daha sonra bu bedel tarife
fiyatı ile çarpılmaktadır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası
Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim metrekare
maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat
tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla burada da sigorta
bedeli hesabına esas metrekare bedeli önemli olmakta ve sigorta primleri her yıl birim
metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır. Sigorta bedeli hesabında kullanılan
ve yapı tarzına göre tespit edilen birim metrekare maliyetleri, 17 Ocak 2018 tarihi itibari ile
Tablo 13’te görüldüğü gibidir.
Tablo 13: Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedelleri
Yapı Tarzı
A- Çelik, betonarme, karkas yapılar
B- Yığma kagir yapılar
C- Diğer yapılar

Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedeli (TL)
890
635
310

Belirtilen tarife ve metrekare bedelleri doğrultusunda sigorta prim miktarları kolaylıkla
hesaplanabilmektedir. Örneğin sigortalanacak binanın bulunduğu deprem risk bölgesinin I.
Bölge; yapı tarzının A- çelik, betonarme, karkas yapı ve yüzölçümünün 95 metrekare olduğu
bir durumda sigorta primi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir;
Meskenin Yüzölçümü (95 m2) x Çelik Yapı için Metrekare Bedeli (890 TL) = 84.550 TL
A- Çelik, betonarme, karkas yapılar için I. risk bölgesi tarife oranı = binde 2,20
Bu durumda 84.550 TL’nin binde 2,20’si sigorta prim tutarını ifade edecektir. Sigorta
prim tutarı 84.550 x 0,0022 = 186 TL olarak bulunabilir. Bu şekilde hesaplanan sigorta primleri
yılda bir kez nakden ve peşin olarak ödenmektedir.
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f) Zorunlu Deprem Sigortasında Azami Teminat Limiti
Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat
sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen
azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından bir mesken için verilebilecek
azami teminat tutarı, 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm yapı tiplerinde 190.000 TL olarak
belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını
oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta
yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere,
meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK
tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı aşan bu kısım için sigorta şirketlerinden
isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.
g) Zorunlu Deprem Sigortasında Hasar ve Hasar Tazminatı
Deprem afeti sonrasında evleri hasar gören ve Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi
bulunan vatandaşların, zararlarının en kısa zamanda giderilebilmesi için DASK Çağrı
Merkezini veya DASK'ın e-mail adresini kullanarak bildirimde bulunmaları ya da Zorunlu
Deprem Sigortası poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi ve acentesine başvurmaları
gerekmektedir.
Hasar ihbarında; hasar ihbarı bilgisi, poliçe fotokopisi, tapu belgesi fotokopisi, eksperin
hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tespitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresi,
sigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarasının DASK’a
verilmesi gerekmektedir. Ayrıca sigortalı bina üzerinde Zorunlu Deprem Sigorta poliçesinin
yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde diğer poliçenin
varlığı da DASK'a bildirilmelidir.
Sigorta tazminatının hesabında; rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa
rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınmaktadır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir
durumda sigorta bedelinden fazla olamamaktadır. Her bir hasarda sigorta bedelinin %2'si
oranında tenzili muafiyet uygulanmaktadır. DASK, hasarın bu şekilde bulunan muafiyet
miktarını aşan kısmından sorumludur. Mevcut uygulamada, doğrudan ya da yetkili sigorta
şirketleri aracılığıyla alınan hasar ihbarları DASK tarafından değerlendirilerek hasar dosyaları
açılmakta ve hasar eksperleri görevlendirilmektedir. Hasar tespit işleminin kesinleşmesinden
sonra hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine
gönderilmekte ve tazminat ödemeleri bu şubeler kanalıyla hak sahibine yapılmaktadır.
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Uygulamalar
17 Ağustos’un 17. Yılında DASK’lı Konut Oranı Hâlâ %42
Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de 17 milyon 661 bin 690 konutun sadece %42,10'u
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.
Büyük can ve mal kaybına neden olan 17 Ağustos 1999’daki Marmara depreminin 17’inci
yılında, Türkiye’deki 17 milyon 661 bin 690 konuttan sadece %42,10’unun Zorunlu Deprem
Sigortası bulunuyor. Söz konusu depremin ardından zararların en aza indirilmesi amacıyla
getirilen Zorunlu Deprem Sigortası’nda hedeflere hala ulaşılamadı.
DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 14 bin 550
konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede,
%51,80’lik oranla 3 milyon 114 bin 773 konut Zorunlu Deprem Sigortası yaptırdı. Marmara
Bölgesi’ni %41,40 ile İç Anadolu, %39,30 ile Ege, %35,90 ile Akdeniz, %34,10 ile
Karadeniz, %31,30 ile Doğu Anadolu ve %29 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izledi.
Bugüne kadar Türkiye genelindeki 17 milyon 661 bin 690 konuttan %42,10’u deprem
sigortası yaptırdı. Türkiye’de 7 milyon 430 bin 478 konutun deprem sigortası bulunuyor.
Rakamlar, ülke genelindeki konutların yarısına yakınının deprem sigortalı olduğunu ortaya
koyuyor.
DASK’ın kurulduğu Eylül 2000’den bu yana 835 milyon 680 bin 451 lira prim toplanırken,
17 yılda meydana gelen 512 deprem sonrasında hasar sahiplerine 166 milyon 914 bin 550
liralık ödeme yapıldı.
İstanbul’da Sigortalılık Oranı %52
DASK ile teminat altına alınan konutların illere göre dağılımına bakıldığında, 3,6 milyon
konutun yer aldığı İstanbul, 1,9 milyon sigortalı konut sayısıyla ilk sırada yer alıyor.
İstanbul’u Bursa, Kocaeli ve Tekirdağ takip ediyor. Sigortalılık oranlarına bakıldığında da
%69,30 oran ile Yalova dikkat çekiyor. Yalova’yı %64,10 ile Tekirdağ, %62 ile Sakarya,
%55,20 ile Çanakkale izliyor. Sigortalı konut sayısında ilk sırada yer alan İstanbul’daki
sigortalılık oranı ise %52.
Erzincan ve Van gibi büyük depremlerin yaşandığı illerin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi,
sigortalı konut sayısı açısından son sırada bulunuyor. Bölgede Malatya 53 bin 539 sigortalı
konut sayısıyla, Erzincan da %53,80’lik sigortalılık oranıyla dikkati çekiyor. Hakkari’deki
sigortalılık oranı ise sadece %9,30. 17 Ağustos 1999 depreminin ardından 12 Kasım 1999’da
deprem yaşayan Düzce ise halihazırda Karadeniz Bölgesi’nde %74,50 ile sigortalılık oranı
en yüksek il konumunda bulunuyor.
Kaynak: Sigortacı Gazetesi, “17 Ağustos’un 17. Yılında DASK’lı Konut Oranı Hâlâ
%42”, 16 Ağustos 2016, http://www.sigortacigazetesi.com.tr/daskli-konut-sayisi-bde/
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Uygulama Soruları


Ülkemizde DASK’lı konut oranını yeterli görüyor musunuz? Belirtiniz.



DASK’lı konut sayısında bölgeler arasında farklılık olmasını neye bağlıyorsunuz?
Açıklayınız.



Ülkemizde DASK’lı konut oranını artırabilmek için neler yapılabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri ilk kez 1872 yılında İngiliz sigorta şirketlerinin
ülkemizde açtıkları temsilciliklerle başlamıştır. İngilizler’den sonra Fransızlar da sigortacılık
konusunda ülkemize ilgi göstermiş ve 1878 yılında ilk Fransız şirketi faaliyetlerine başlamıştır.
Zaman geçtikçe, sigortacıların istedikleri gibi çalışmaları ve kapitülasyonların kendilerine
sağladığı geniş olanakları kullanabilmeleri, bu şirketlere Türkiye’ de kolaylıkla çok para
kazanabileceği izlenimini vermiştir. Bu durum kısa zamanda çok fazla sigorta şirketinin
çalışmasına, sigorta ahlâkının bozulmasına, haksız rekabet ve ekspertiz suistimallerine yol
açmıştır. Bu ortam içinde 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi ilk yerli sigorta şirketi
olarak çalışmaya başlamıştır. Bunu izleyen yıllarda sigortacılığın düzene sokulabilmesi için
yabancı şirketler arasında birlikte hareket etme eğilimi belirmiş ve birlikte afet sigortası tarifesi
belirlenmesi söz konusu olmuştur. 1927 yılında Sigortacılığın ve Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve
Murakabesi hakkındaki kanun yürürlüğe girmiştir. Bunu izleyen iki yıl boyunca gerekli hazırlık
ve incelemelerin yapılması sonucu işletme hakkının Türkiye İş Bankası’na ait olacağı bir
anonim şirket kurulmasına karar verilmiştir. Böylece 1929 yılında Milli Reasürans T.A.Ş
faaliyete geçmiştir. Bu tarihten itibaren Türkiye’de reasürans tekeli başlamış ve ülkedeki yerliyabancı bütün sigorta şirketleri topladıkları primlerin bir kısmını Milli Reasürans’a devretmeye
zorunlu tutulmuştur. Bu durum suistimalleri önlemek, haksız rekabetin kakmasını ve
ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak gibi işlevleriyle Türk sigortacılığının
gelişmesinde olumlu rol oynamış, halkın sigortaya olan güvenini arttırmıştır. Bu gelişmelerden
sonra 1939 yılında sigorta şirketleri Ticaret Bakanlığı’na bağlanmıştır. Sigorta sektörünü ciddi
bir biçimde ele alan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu ise 1959 yılında yürürlüğe girmiştir.
1999 Marmara ve Düzce depremlerini takiben 2000 yılında meskenler için zorunlu hale
getirilmiş bulunan deprem sigortalarını yürütmek üzere "Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK)" tesis edilmiştir. 2000’lerden sonra ise farklı türlerde sigorta programlarının hayata
geçirildiği görülmektedir. Bu dönemde önemli gelişmelerden biri de 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu’nun 14 Haziran 2007 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesidir.
Afetlerden kaynaklanan kayıpların telafisinde, mali açıdan devletin tek başına yeterli
olamaması, sigortacılık sektöründen yararlanmayı zorunlu kılmıştır. Nitekim Dünya Bankası,
doğal afetlerden ve diğer unsurlardan kaynaklanacak finansal risklerin azaltılması konusunda
piyasa temelli bir sistemi benimsemiş olup bunu kamu-özel sektör ortaklığı benzeri bir yapı
olarak desteklemektedir. Dolayısıyla sigortacılık uygulamaları dünyada olduğu gibi ülkemizde
de kamu-özel ortaklığına ve piyasa temelli bir yapıya dayalı olarak sürdürülmektedir. Piyasa
temelli bir yapı olmasına karşın devlet farklı nedenlerle sigortacılık sektörüne müdahale
etmektedir. Keza devlet sigortacılık sektörüne müdahale ederek sigortalıların, üçüncü şahısların
ve sigorta şirketlerine yatırım yapan kişi ve kuruluşların hak ve menfaatlerini koruyacak,
sektörün istihdam kapasitesini geliştirecek ve ekonomi politikalarının belirlenmesi konusunda
yönlendirici olacaktır. Ülkemizde sigorta ve reasürans şirketleri üzerindeki kamu denetimi; izin
sistemi ve materyal (maddi) devlet denetiminin birlikte uygulanması ile oluşmaktadır.
17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük can ve mal kaybına neden olan
Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi
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amacıyla birçok tedbir alınmıştır. Bu tedbirlerin en önemlilerinden biri de Zorunlu Deprem
Sigortası'na ilişkin düzenlemedir. Çıkarılan bir KHK ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren
kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı
sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.
Oluşturulan yeni sistem, kısa zamanda başarılı bir performans ortaya koymuş olup uluslararası
kuruluşlar tarafından pek çok ülke için örnek uygulama olarak gösterilmiştir. Afet sigortaları
denince akla ilk gelen Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve deprem sigortası olmasına karşın
deprem dışında başka doğal afetler için de sigorta söz konusu olabilir ve fırtına, sel ve su
baskını, toprak kayması vb. diğer doğal afetlere karşı sigortalar yaptırılabilir.
Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi
faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli kamu kuruluşu Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
dur. DASK, zorunlu deprem sigortası yapmak üzere, Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun
Hükmünde Kararname ile 2000 yılında kurulmuş olan ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir
kuruluştur. Bu kuruluş kâr amacı gütmemektedir ve sigorta sektöründe sigorta havuzu denilen
bir yöntem esas alınarak kurulmuştur. DASK, biri başkan olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşan "Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu" tarafından yönetilmektedir. Yönetim
Kurulu üyeleri farklı konularda uzmanlaşmış üst düzey kamu görevlileri, özel sektör yetkilisi
ve üniversite temsilcisinden oluşmaktadır.
DASK tarafından verilen Zorunlu Deprem Sigortası hizmeti, meskenlerde depremin
neden olacağı maddi zararların tazmin edilmesini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan yeni
bir sigorta sistemidir. Uygulama ile; konut sahiplerine konutları ile ilgili olarak, devletin bütçe
imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin
edilmektedir. Aynı zamanda, ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal
dayanışmanın gereği en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olmakta, ülke çapında risk paylaşımı ve
dayanışma sağlanmakta, yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir kısmı reasürans
yoluyla uluslararası piyasalara devredilmekte, deprem nedeniyle devlet bütçesi üzerinde oluşan
mali yük azalacağından muhtemel ek vergiler önlenmiş olmaktadır. Zorunlu Deprem
Sigortası’nın kapsamında bulunan ve sigortanın kapsamı dışında kalan binalar, uygulamanın
teminatı altında olan ve olmayan durumlar söz konusudur ve bunların hepsi ilgili yönetmelikte
ayrıntılı şekilde belirtilmektedir. Sigorta prim tutarları ise binanın bulunduğu deprem risk
bölgesi, binanın yapı tarzı ve meskenin brüt yüzölçümü olmak üzere üç temel faktöre göre
belirlenmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında ödenmesi gereken prim tutarının
hesap edilebilmesi için önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmakta ve daha sonra bu bedel
tarife fiyatı ile çarpılmaktadır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı, Zorunlu Deprem
Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl tespit edilen birim
metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu bulunan sigorta bedeli
(teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla burada da
sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli önemli olmakta ve sigorta primleri her yıl birim
metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak artmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası'nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat
sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen
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azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından bir mesken için verilebilecek
azami teminat tutarı, 17 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm yapı tiplerinde 190.000 TL olarak
belirlenmiştir. Ödenecek sigorta tazminatının hesabında ise; rizikonun gerçekleştiği yer ve
tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınmaktadır. Ancak
sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamamaktadır. Her bir hasarda
sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanmaktadır. DASK, hasarın bu şekilde
bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.

a)
b)
c)
d)
e)
4.

a)
b)
c)
d)
e)

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Türkiye’de sigortacılıkla ilgili önemli kurumlardan biri olan Milli
Reasürans T.A.Ş ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1929 yılında faaliyete geçmiştir.
Türkiye İş Bankası’na ait bir anonim şirket olarak kurulmuştur.
Kurum oluşturulduktan sonra Türkiye’de reasürans tekeli başlamıştır.
Türk sigortacılığının gelişmesinde olumlu rol oynamış, halkın sigortaya olan
güvenini arttırmıştır.
Hiçbiri
Dünya Bankası, doğal afetlerden ve diğer unsurlardan kaynaklanacak
finansal risklerin azaltılması konusunda nasıl bir sistem benimsemiştir?
Kamu temelli
Piyasa temelli
Uluslararası temelli
Kaynak temelli
Rekabet temelli
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra kamu otoritesince deprem
zararlarının en aza indirilmesi amacıyla zorunlu olarak uygulamaya
konan afet öncesi finansman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Afet bonosu
Afet tahvili
Afet sigortası
Afet kredisi
Afet rezerv fonu
Ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi
faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli kamu kuruluşu olan DASK ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2000 yılında kurulmuştur.
Kamu tüzel kişiliğine sahiptir.
Kâr amacı gütmez.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’na bağlıdır.
Sigorta sektöründe sigorta havuzu denilen bir yöntem esas alınarak
kurulmuştur.
Günümüzde DASK’ın yönetim kurulu başkanlığını kim yapmaktadır?
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Genel Sekreteri
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkanı
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6.
a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.

a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Deprem Sigortası’nın faydalarından biri
değildir?
Konut sahiplerine devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmaksızın ve maddi
kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence temin edilir.
Ödenen küçük miktardaki sigorta primleri yoluyla sosyal dayanışmanın gereği
en iyi şekilde gerçekleştirilmiş olur.
Yeterli iç kaynaklar birikinceye kadar riskin belli bir kısmı reasürans yoluyla
uluslararası piyasalara devredilir.
Muhtemel ek yeni vergilerin getirilmesi sağlanır.
Ülke çapında risk paylaşımı sağlanır.
Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa
edilmiş binalar
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan meskenler
Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından verilen kredi ile yapılan meskenler.
Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar
Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması
kapsamında sigorta teminatının dışında kalan hallerden biri değildir?
Enkaz kaldırma masrafları
İş durması
Deprem sonucu oluşan yer kaymasının, sigortalı binalarda doğrudan neden
olacağı maddi zararlar
Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları
Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar
Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında sigorta
prim tutarlarının belirlenmesinde yararlanılan unsurlardan biri değildir?
Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi
Meskenin banka kredisiyle alınıp alınmadığı
Binanın yapı tarzı
Meskenin brüt yüzölçümü
Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri
Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasında her bir hasarda sigorta
bedelinin ……… oranında tenzili muafiyet uygulanmaktadır. DASK,
hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından
sorumludur.
%2
%4
%6
%8
%10

Cevaplar:
1)e, 2)b, 3)c, 4)d, 5)a, 6)d, 7)e, 8)c, 9)b, 10)a
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14. DÜNYADA AFET SİGORTASI UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Dünya Genelinde Afet Sigortacılığı
14.2. Meksika’da Afet Sigortacılığı
14.3. Japonya’da Afet Sigortacılığı
14.4. Yeni Zelanda’da Afet Sigortacılığı
14.5. ABD’de Afet Sigortacılığı
14.6. Avrupa Birliği’nde Afet Sigortacılığı
14.7. Afrika’da Afet Sigortacılığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dünya genelinde afet sigortacılığı ve sigortalı afet sayısı hakkında bilgi veriniz.
2. Meksika’da afet sigortacılığı hakkında bilgi veriniz.
3. Japonya’da afet sigortacılığı hakkında bilgi veriniz.
4. Yeni Zelanda’da afet sigortacılığı hakkında bilgi veriniz.
5. ABD’de afet sigortacılığı hakkında bilgi veriniz.
6. Avrupa Birliği’nde afet sigortacılığı hakkında bilgi veriniz.
7. Afrika’da afet sigortacılığı hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dünya Genelinde Afet
Sigortacılığı

Dünya genelinde afet
sigortacılığı ve sigortalı afet
sayısı hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

Meksika’da Afet
Sigortacılığı

Meksika’da afet sigortacılığı
hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

Japonya’da Afet
Sigortacılığı

Japonya’da afet sigortacılığı
hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

Yeni Zelanda’da Afet
Sigortacılığı

Yeni Zelanda’da afet
sigortacılığı hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

ABD’de Afet Sigortacılığı

ABD’de afet sigortacılığı
hakkında bilgi verebilmek

Okuyarak

Avrupa Birliği’nde Afet
Sigortacılığı

Avrupa Birliği’nde afet
sigortacılığı hakkında bilgi
verebilmek

Okuyarak

Afrika’da Afet
Sigortacılığı

Afrika’da afet sigortacılığı
hakkında bilgi veriniz.

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar








Meksika
FONDEN
Japonya
Yeni Zelanda
Kaliforniya
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu
Afrika Risk Kapasitesi
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Giriş
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da pek çok ülke; doğal afet, kaza, yangın, hırsızlık,
ölüm, kuraklık gibi riskler yüzünden bireylerin gelecekte ortaya çıkabilecek kayıplarını
karşılamak amacıyla belirli bir prim karşılığında yararlanılabilecek sigorta sistemleri
sunmaktadır. Doğal afetlere karşı sigorta mekanizmasının oluşturulmasının kökenleri özellikle
ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan doğal afetlerdir. Bu durum doğal tehlikeler
karşısında sigortanın önemini ortaya çıkartmış ve afet risk sigortası piyasalarının
oluşturulmasına neden olmuştur. Ancak sigorta uygulaması, doğal afetlerin neden olduğu
bütçesel baskıların hafifletilmesine yardımcı olması ile bilinmesine rağmen gelişmekte olan
ülkelerdeki uygulaması bugüne kadar sınırlı kalmıştır.
Bu bölümde öncelikle dünya genelinde meydana gelen sigortalı afet sayısına bakılacak
ve söz konusu afetlerin sigorta sektörüne etkileri incelenecektir. Sonrasında ise sırasıyla
Meksika’da, Japonya’da, Yeni Zelanda’da, ABD’de, Avrupa Birliği’nde ve Afrika ülkelerinde
afet sigortacılığı konusu üzerinde durulmaya çalışılacaktır.
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14.1. Dünya Genelinde Afet Sigortacılığı
Doğal afet, kaza, yangın, hırsızlık, ölüm, kuraklık gibi riskler yüzünden gelecekte ortaya
çıkabilecek kayıpları karşılamak amacıyla belli bir prim karşılığında satın alınan güvence
olarak kavramlaştırılan sigorta benzer risk grubunda bulunan kişilerin maddi güçlerini
birleştirerek yardımlaşmasıdır. Diğer deyişle aynı risk grubunda bulunan kişiler bir araya
gelerek kişi başına düşen maliyetleri azaltmakta ve büyük riskler dahi kişiler arasında
paylaştırılmış olmaktadır.
Doğal afetler nadiren ortaya çıkmaları ve ortaya çıktıklarında da maddi ve manevi
olarak büyük yıkımlara sebep olmaları nedeniyle olağan üstü riskler olarak nitelendirilmektedir.
Bu durum doğal afetlere yönelik sigorta primlerinin yüksek olmasına yol açmakla birlikte bazı
doğal afetlerin de sigorta kapsamı dışında bırakılmasına neden olabilmektedir.
Doğal afetlere karşı sigorta mekanizmasının oluşturulmasının kökenleri özellikle ABD
ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan doğal afetlerdir. Bu durum doğal tehlikeler
karşısında sigortanın önemini ortaya çıkartmış ve afet risk sigortası piyasalarının
oluşturulmasına neden olmuştur. Ancak sigorta uygulaması, doğal afetlerin neden olduğu
bütçesel baskıların hafifletilmesine yardımcı olması ile bilinmesine rağmen gelişmekte olan
ülkelerdeki uygulaması bugüne kadar sınırlı kalmıştır.
Dünya genelinde afet sigortaları hem özel sektör hem de kamu sektörü tarafından
düzenlenmektedir. Büyük ölçekli doğal afetlerin yönetiminde özel sigorta piyasalarının afet risk
azaltım faaliyetleri kamu sektörüne göre daha etkindir. Örneğin 1939 yılında İsviçre’de özel
sigorta şirketleri devletten doğrudan mali destek almaksızın Doğal Tehlike Havuzu isimli fonu
oluşturmuştur. Benzer doğrultuda, Portekiz’de özel sigorta sektörü deprem riskleri nedeniyle
ortaya çıkan zararları karşılamak için bir havuz mekanizması oluşturulmuştur.
Dünyada afet sigortasına yönelik farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden
biri risk havuzu oluşturmaktadır. Belirli ülkeler bir araya gelerek bir havuz oluşturmakta ve
doğal afete maruz kalan ülke bu havuzdan belirli kurallar dâhilinde faydalanabilmektedir.
Havuz sisteminin etkin çalışabilmesi için havuzun olabildiğince büyük ve ülkelerin risk
yapısındaki korelasyonun olabildiğince düşük olması gerekmektedir. Bir başka sigorta türü ise
mikro sigortadır. Daha çok gelir durumu yetersiz olan ve tarımla uğraşan bireylerin kullandığı
sigorta türüdür.
Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biri olan Swiss Re’nin yeni Sigma raporuna
göre, 2014 yılında toplam 189 doğal afet, 147 de insan kaynaklı afet gerçekleşmiş, 2014 yılında
gerçekleşen doğal afet sayısı bir yılda görülen en yüksek rakam olarak rekor kırmıştır. 2013’te
toplam 166 doğal afet kaydedilmişken aynı yıl insan kaynaklı 159 felaket görülmüştür.
Dolayısıyla insanlardan kaynaklanan felaketlerin sayısında azalma gözlemlenirken, doğal afet
sayısında ciddi bir artış olduğu söylenebilir. 2014 yılında doğal afetler ve insan kaynaklı
felaketlerin neden olduğu toplam ekonomik hasar 110 milyar dolardır. 2013 yılında 138 milyar
dolar olan toplam hasara göre azalma görülmesinin yanı sıra, 2014 yılındaki toplam hasarın son
on yılın ortalaması olan 200 milyar doların oldukça aşağısında olması da dikkat çekmiştir. 2014
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yılında doğal afetlerin neden olduğu ekonomik hasar 101 milyar dolar civarında, insan kaynaklı
afetlerin yol açtığı ekonomik hasarsa 9 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.
Yine Swiss Re’nin raporuna göre sigortacılık sektörü, 2014 yılında gerçekleşen 110
milyar dolarlık hasarın yaklaşık üçte birine denk gelen 35 milyar dolarlık bölümü karşılamıştır.
Doğal afetlerin sebep olduğu sigortalı hasar 28 milyar dolarken, insan kaynaklı felaketlerin
neden olduğu sigortalı hasar 7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. 2014 yılında doğal
afetlerin yol açtığı sigortalı hasar, 2009’dan bu yana görülen en düşük rakam olmuş, ayrıca son
10 yılın ortalaması olan 58 milyar doların da neredeyse yarısı olarak gerçekleşmiştir. 2014’te
tek başına bir milyar dolar ya da üstünde sigortalı hasara yol açan dokuz olay görülmüştür.
ABD’de Mayıs ayında beş gün boyunca süren şiddetli dolu ve rüzgar fırtınaları 2,9 milyar dolar
sigortalı hasara yol açmış ve yılın en maliyetli doğal afeti olarak kayıtlara geçmiştir. İkinci en
yüksek sigortalı hasara yol açan doğal afetse Japonya’da gerçekleşen ve 2,5 milyar dolar
sigortalı hasara sebep olan kış fırtınasıdır. Avrupa’da Haziran ayında yaşanan Ela Fırtınası 2,2
milyar dolar sigortalı hasara neden olurken Eylül ayında Meksika’da görülen Odile Kasırgası
da 1,7 milyar dolar sigortalı hasara yol açmıştır.
Bölgeler bazında bakıldığında 2014 yılında en yüksek sigortalı hasar 17,5 milyar dolarla
Kuzey Amerika’dan gelmiştir. 2014 yılında bölgede en büyük hasara fırtınalar yol açmıştır.
Birbirinden bağımsız beş farklı olay tek başına 1 milyar dolar ya da daha üstünde sigortalı
hasara sebep olmuştur. Kanada 2014 yılını nispeten daha az hasarla atlatırken 2,9 milyar dolarla
yılın en yüksek sigortalı hasarına yol açan doğal afet ABD’de gerçekleşen ve en çok
Pensilvanya, Illinois ve Colorado eyaletlerini vuran fırtına olmuştur. Avrupa’da doğal afetler
ve insan kaynaklı felaketler ekonomiyi 15,9 milyar dolar zarara uğratmıştır. Bunun 6,6 milyar
doları sigortalı hasardır. Hasarın büyük bir kısmı fırtınalar ve şiddetli yağışlardan
kaynaklanmıştır. Haziranın başlarında, Ela Fırtınası Belçika ve Fransa’da şiddetli dolu yağışına,
Almanya’daysa şiddetli rüzgarlara yol açarak sigorta sektörüne 2,2 milyar dolara mâl olmuştur.
Avrupa’da görülen dolu hasarı artık alışılagelmiş bir durumdur ve genelde bölgede gerçekleşen
hasarın büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Uzun vadede oluşan hasarın daha büyük bir
kısmının dolu kaynaklı olması beklenmektedir.
Rapora göre doğal afetler ve insan kaynaklı felaketlerin en çok can aldığı bölge Asya
olmuştur. 2014 yılında bölgede 7 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Asya, 2012 ve 2013 yıllarında
da en çok can kaybı yaşanan bölge olarak kayıtlara geçmiştir. 2014 yılında bölgede kaydedilen
ekonomik hasar 52 milyar dolar olarak tahmin edilirken, sigortalı hasarsa 5 milyar dolardır.
Bölgede en çok sigortalı hasara yol açan doğal afetse 2,5 milyar dolarla Japonya’da şubat ayının
ortasında gerçekleşen fırtına olmuştur. Latin Amerika ve Karayipler’de doğal afetler ve insan
kaynaklı felaketlerin neden olduğu ekonomik hasar en az 8,2 milyar dolardır. Sigortalı hasarsa
2,3 milyar dolar civarındadır. Hasarı tetikleyen olayların başında kasırgalar ve endüstriyel
kazalar vardır. Bölgedeki en yıkıcı doğal afet Meksika’yı vuran ve 1,7 milyar dolar sigortalı
hasara sebep olan Odile Kasırgası’dır. Okyanusya’da doğal afetler ve insan kaynaklı
felaketlerin neden olduğu sigortalı hasar sadece 1 milyar dolardır. Hasarın 0,9 milyar doları
Avustralya’da gerçekleşen dolu hasarından gelmiştir. Afrika’daysa doğal afetler ve insan
kaynaklı felaketler 2 bin 506 can alırken, 1,5 milyar dolar ekonomik hasara yol açmıştır.
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Bölgedeki sigortalı hasarsa 0,8 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Swiss Re’nin raporunda
ayrıca ekonomik gelişmelerin, nüfus artışının, afet riskine maruz kalan alanlardaki artan mal ve
mülk oranının ve değişen iklim koşullarının, doğal afetlerin yol açtığı ekonomik hasarların
boyutunun artmasına sebep olduğu belirtilmektedir. Swiss Re’ye göre bu durum, sigorta
penetrasyonunda da hasardaki artışa paralel bir artış olmazsa uzun vadede sigortalı hasar ile
ekonomik hasar arasında derin bir uçurum oluşmasına sebep olacaktır.

14.2. Meksika’da Afet Sigortacılığı
Özellikle kasırga, deprem ve sellerin yoğun etkisi altında bulunan Meksika’da 2014
yılına kadar kayda alınmış 238 doğal afet meydana gelmiştir. Bu doğal afetlerde 23.187 kişi
yaşamını yitirmiş, 36.819 kişi yaralanmış ve 17.831.461 kişi ise etkilenmiştir. Meksika’daki en
büyük can kaybına neden olan doğal afet ise 1985 yılında meydana gelmiştir. Meksiko City’de
8.1 büyüklüğündeki depremde 6.000 insan hayatını kaybetmiş, 30.000 insan yaralanmış,
150.000 insan etkilenmiş ve 4 milyar dolar mali kayba yol açmıştır. Bu doğal afet sonucu
kurulan kurumlardan bir tanesi de FONDEN’dir.
1999 yılında FONDEN federal hükümetin doğal afet sonrası müdahale ve yeniden
yapılanmayı sağlamak için kurulmuş bir bütçe programıdır. FONDEN başlangıçta üç farklı fon
aracılığıyla yıllık olarak fon tahsis eden bir bütçe aracı olarak görev yapmıştır. Bu fonlar; (1)
sigortasız kamu altyapı hizmetlerine yönelik altyapı fonu, (2) düşük gelirli çiftçilere yönelik
tarım fonu ve (3) afetzedelere yönelik yardım fonudur. Kurumun birincil amacı olumsuz doğa
olaylarına karşı bütçe yönetimini geliştirmektir. Diğer amaçları ise altyapı hizmetlerinin
yeniden gözden geçirilmesini, düşük gelirli bireylerin maddi açıdan desteklenmesini ve uygun
doğal ortamın yeniden oluşturulmasını sağlamaktır.
FONDEN’in gelirleri Federal Harcama Bütçesi’nden sağlanmaktadır. Federal Bütçe
Kanunu yıllık federal bütçenin %0,4’ünden az olmamak üzere belirli miktardaki kaynağın
FONDEN’e aktarılmasını gerektirmektedir. Hükümet 2006 yılında, depremlerin mali
sonuçlarını kapsayan işlem değeri yaklaşık olarak 160 milyon dolar olan parametrik bir afet
tahvili yayımlamıştır. Meksiko City ya da Pasifik kıyısında 7.5 veya 8.0 büyüklüğündeki bir
depremde işlem, hükümete acil finansman kaynağı olacaktır. Afet tahvili ABD ve Avrupa’daki
kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Bu yolla ülkede uygulanan afet sigorta programı FONDEN
için büyük fayda sağlanmıştır.
Özetlemek gerekirse Meksika’da afet rezerv fonu, afet sigortası ve afet tahvilleri doğal
afetlere yönelik afet öncesi başlıca finansal araçlardır. Olağanüstü durum kredileri ise ulusal
bütçe üzerinde baskı oluşturacağı ve Meksika’nın kredi notunu olumsuz etkileyeceği için
hükümet tarafından uygulanmamaktadır.
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14.3. Japonya’da Afet Sigortacılığı
Doğal afetlerden maddi ve manevi anlamda en fazla zarar gören ülkelerden birisi de
Japonya’dır. Deprem, sel, heyelan, fırtına ve volkanik patlamalar Japonya’da sıklıkla görülen
doğal afetlerdir ve her gün bir doğal afetle karşı karşıya kalınma ihtimali oldukça yüksektir.
2014 yılına kadar Japonya’da 317 doğal afet meydana gelmiş, 240.491 kişi yaşamını yitirmiş,
255.690 kişi yaralanmış ve 18.410.518 kişi ise etkilenmiştir. Doğal afetlerin bugüne kadar yol
açtığı maddi zarar ise 435,5 milyar dolardır. 1923 Kanto depreminde en fazla can kaybının
yaşandığı doğal afettir. Depremde 143.000 kişi yaşamını yitirmiştir. 2011 yılında 9.0
büyüklüğündeki Tohoku depremi ve sonrasında oluşan tsunami sonucu 15.790 kişi hayatını
kaybetmiş ve 210 milyar dolar maddi kayıp yaşanmıştır. Tohoku depremi ve tsunamisi Japonya
tarihinin en fazla maddi kayba yol açan doğal afetidir. Japon hükümeti 2011 yılında deprem ve
tsunaminin etkilerinin telafi edilmesi amacıyla 48,9 milyar dolarlık olağan üstü bütçeyi
uygulamaya başlamıştır. Söz konusu doğal afetler ile mücadelede afet zararlarının hafifletme
ve sigorta uygulamaları olmak üzere iki politika aracı vardır. Her iki araç da tasarrufları
artırmakta ve ahlaki tehlikeyi azaltmaktadır.
Japonya’da sıklıkla doğal afetlerin meydana gelmesi afetlerle mücadele konusunda
yasal düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Konut Kalite Güvencesi Yasası,
Güçlendirme Çalışmalarını Teşvik Yasası, Bina Standartları Yasası, Afetle Mücadelede
Alınacak Önlemler Kanunu gibi yasal düzenlemeler, Japonya’da binalar doğal afetlere karşı
daha dayanıklı yapılmasını ve halkın afetlere karşı zorunlu önlemler almasını sağlamıştır.
Yapılan yasal düzenlemelerin olumlu sonuçlar verdiği kesindir. Bu durum yaşamını yitiren
insan ve yıkılan bina sayısından anlaşıldığı gibi ulusal bütçeden doğal afetlerle mücadeleye
ayrılan paydada kendisini göstermektedir. 1960’lı yıllarda ulusal bütçenin %8-9’u doğal
afetlerle mücadele için ayrılmaktayken bu oran 2000’li yıllarda %2-3’lere düşmüştür.
1966 yılında deprem sigortasının ülkede yerleşmesini sağlamak adına Japon Deprem
Reasürans Şirketi (JER) kurulmuştur. Şirket deprem, tsunami ve volkanik olaylara karşı
yerleşim birimlerini korumayı amaçlamaktadır. Kısmen hükümet tarafından finanse edilen
sistem, tüm deprem sigorta poliçelerinin yanı sıra olağan üstü durum kredilerinin de toplandığı
bir havuz mekanizmasıdır.
Japonya’da doğal afetler için sigorta yaptırılması zorunlu değildir. Fakat deprem
sigortası ile ilgili olarak yangın sigortası uygulanmaktadır. Konut poliçesi sahipleri yerel sigorta
şirketlerinden deprem ve yangın sigortası satın alabilirler. Yangın sigortasını satın alan bireyler
eğer deprem sigortasını satın almak istemiyorlarsa bireylerin yazılı izin almaları gerekmektedir.
Deprem sigortasının zorunlu olmaması sigorta yaptıran birey sayısını azaltmaktadır. 1992
yılında deprem sigortası yaptıranların oranı %7 iken; bu oran 2007’de %20’ye; 2010’da ise
%25’e yükselmiştir.
Deprem sigorta sistemi kamu ve özel sektörün ortaklığında deprem başına düşen
maksimum ödeme miktarını belirlemektedir. Maksimum ödeme miktarı 2014 yılında 6,2
trilyon yendir. Deprem sigortasının kapsamını konutlar ve kişisel mülkiyet oluşturmaktadır.
Sigorta dönemi kısa vadede 1 yıl, uzun vadede 2 yıldan 5 yıla kadardır. Deprem sigortasının
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miktarının, yangın sigortasının %30-50 aralığında olması gerekmektedir. Fakat sigorta miktarı
konutlarda maksimum 50 milyon yen; kişisel mülkiyetlerde ise 10 milyon yen ile sınırlıdır.
Toplam sigorta miktarının sınırı deprem başına ödenecek miktar olarak önceden
belirlenmektedir ve 7 trilyon yendir. Bu sistem, sigorta ödemelerinin sorunsuz yapılması
şeklinde tasarlanmıştır ve Japon Deprem Reasürans Şirketi, yaşam-dışı sigorta şirketleri ve
hükümetin payını gösteren reasürans şemasıdır. Şemanın 2014 yılı itibariyle işleyişi şu
şekildedir;


JER, deprem başına 100 milyar yene kadar olan hasarları sigorta kapsamında
ödemektedir (birinci dilim).



Hükümet ve diğerleri (JER ve yaşam-dışı sigorta şirketleri) 100 milyar yeni aşan
ve 362 milyar yenin altındaki hasarların sigortasını eşit şekilde bölüşürler (ikinci
dilim).



362 milyar yeni aşan hasarların sigortasının %99,5’i hükümet tarafından
ödenmektedir (üçüncü dilim)

Tablo 14’te 2014 yılı itibariyle üç dilim sonucunda sigorta ödemelerinin hükümet, JER
ve yaşam boyu sigorta şirketleri arasındaki dağılımı görülebilir.
Tablo 14: Japonya’da Kurumların Sorumluluk Sınırları (2014)
Sigorta Yapan Kurum
Japon Deprem Reasürans Şirketi
Yaşam-Dışı Sigorta Şirketleri
Hükümet
Toplam

Tutar (Milyar Yen)
224,7
36,7
6.738,6
7.000

%
3
1
96
100

Tablodan da görüldüğü üzere toplamda en fazla ödeme hükümet tarafından
yapılmaktadır. Hükümet tarafından yapılan ödeme, toplam ödemelerin %96’sıdır.
Japonya’da doğal afetlerle mücadelede tüm afet öncesi finansal araçlar, özellikle de afet
sigortaları yaygın olarak kullanılmaktadır. 2011 yılındaki deprem ve tsunami afet tahvillerinin
çok da etkin bir finansal araç olmadığını göstermiştir.

14.4. Yeni Zelanda’da Afet Sigortacılığı
Ülkemizde uygulanmakta olan ve bir önceki bölümde ayrıntılı şekilde incelenen
Zorunlu Deprem Sigortası'na ilişkin düzenleme yapılmadan önce gelişmiş ülke uygulamaları,
özellikle deprem riski ülkemize benzeyen ABD-Kaliforniya ve Yeni Zelanda'daki uygulamalar,
detaylı bir şekilde incelenmiş ve ülkemiz şartlarına en uygun sistem oluşturulmaya çalışılmıştır.
Ülkemizde yapılan düzenlemede de özellikle Yeni Zelanda ve ABD-Kaliforniya’da uygulanan
sistemlerin örnek alındığı ve dolayısıyla ülkemizdeki Zorunlu Deprem Sigortası uygulamasının
Yeni Zelanda ve ABD-Kaliforniya’daki deprem sigortası uygulamalarına benzer olduğu
söylenebilir.
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Yeni Zelanda Deprem Komisyonu (NZEQC-New Zealand Earthquake Commission)
yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bir fon şeklinde 1941 yılında oluşturulan, ancak
1993 yılında bağımsız bir kamu kurumu olarak bugünkü yapısına kavuşan önemli bir kurumdur.
EQC, deprem başta olmak üzere bazı doğal afetler için tamamen meskenlere yönelik sigorta
teminatı sunmakta, deprem sırasında konutlarda oluşan hasarın 70 bin dolarlık kısmını
karşılamaktadır. Meskenler için yangın sigortası yapan sigorta şirketleri, ülkemizde olduğu gibi
belli bir limite kadar koruma sağlayan EQC deprem teminatını zorunlu olarak vermektedir.
EQC kurumu, Yeni Zelanda'da, meskenlere yönelik deprem teminatının tek sağlayıcısı
durumundadır. Yeni Zelanda’da ayrıca ülkemizdeki DASK’a benzer yıllık 120 dolar ödenen
Deprem Komisyonu Vergisi bulunmaktadır.
Depremlerin, fırtınaların, sellerin kesilmediği Yeni Zelanda, sigortayı “faydalarını
görerek öğrenen” ülkeler arasındadır. Sigorta bilincinin çok yüksek seviyelerde olduğu ülkenin
sigorta sektörü, geçtiğimiz birkaç yıl içinde çok büyük felaketlerle sınanmış ve ayakta kalmayı
başarmıştır. Doğal afetlere karşı büyük risk taşıyan ülkede sigorta bilinci çok yüksek
seviyededir. Ticari hasarlar da dahil, depremde oluşan tüm hasarların %80’i sigortalıdır.
Günümüzde de sigortalı konut sayısı çok yüksek seviyelerdedir. Ülkede konutların %98’inin
deprem, tsunami, yer kayması ya da hidrotermal risklere karşı sigortası bulunmaktadır. 2012
yılında gerçekleştirilen ve ülkelerin doğal afetler karşısında risk altında bulunan GSYİH
oranının incelendiği Lloyd’s of London risk endeksi raporuna göre, incelenen 42 ülke arasında
Yeni Zelanda üçüncü sıradadır. Raporda Yeni Zelanda’nın üstünde yer alan ülkeler ise
Bangladeş ve Şili’dir. 1900 yılından bu yana kaydedilen verileri dikkate alan rapora göre, Yeni
Zelanda’da doğal afetler her yıl toplam GSYİH’nin %1’i kadar zarara sebebiyet vermektedir.
Yeni Zelanda’da, aynı zamanda, ülkemizdeki DASK’a benzer yıllık 120 dolar ödenen Deprem
Komisyonu Vergisi bulunuyor.
Yeni Zelanda’da 2010 yılında Canterbury’de 7.1 ve 2011 yılında Christchurch’te 6.3
büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Depremler sonucunda 185 kişi hayatını
kaybederken binlerce kişi yaralanmıştır. Artçı şokların aylar boyunca devam etmesi depremin
yaralarının sarılmasını geciktirmiştir. Depremin üstünden beş yıl geçmesine rağmen sigorta
tazminatlarının ödenmemiş olması ise, bölge halkını çok zor durumda bırakmıştır. Yeni
Zelanda Sigorta Konseyi’ne göre gerçekleşen deprem ülkenin GSYİH’sinin %20’si oranında
hasara neden olmuştur. 30 milyar dolara denk gelen toplam hasar 1953 yılından bu yana
meydana gelmiş en büyük doğal afet kaynaklı hasarlar arasında beşinci sıradadır. Tazminat
ödemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle de sigorta şirketleri açık uçlu teminatlar yerine
sınırları belirlenmiş teminatlar vermeye başlamıştır. Gerçekleşen depremlerden sonra sigorta
şirketleri bölgedeki vatandaşlara 14 milyar dolar civarında ödeme yapmıştır. Çoğu ödenmiş
olsa da konut poliçelerinden doğan tazminatların %7’si için hâlâ anlaşma sağlanamamış ve pek
çok aile beş yıldır evsiz durumda kalmıştır.

14.5. ABD’de Afet Sigortacılığı
ABD’de afet sigortacılığı uygulaması genellikle piyasa temelli bir şekilde, eyaletler
kapsamında ve farklı şekillerde yürütülmektedir. Her sigorta şirketin özelliklerini kendi
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belirlediği ve dolayısıyla farklı niteliklere sahip sistemler kapsamında bireyler sigorta
primlerini ödeyerek afet sigortası hizmeti alabilmektedir. Bunun yanında Federal Acil Durum
Yönetimi Kurumu (FEMA) tarafından yürütülen afet sigortası programları da söz konusudur.
Örneğin FEMA "Millî Sel Sigorta Programı" kapsamında, su yatakları üzerinde evleri olanlara,
uygun sel sigortası sağlamak ve ayrıca daha önceden tespit edilmiş su yatakları üzerine bina
yapılmasının engellenmesi veya bu bölgelerde riskin azaltılması için çalışmaktadır. Benzer
şekilde deprem, fırtına, kasırga ve şiddetli yağışlara karşı da sigorta programları
yürütülmektedir.
ABD’de afet sigortası hizmeti veren kurumlardan biri olan Kaliforniya Deprem Kurumu
(CEA-California Earthquake Authority), 1994 Northridge depreminden sonra ABD'nin
Kaliforniya eyaletinde özel sigorta şirketlerinin deprem teminatı sunmaktan kaçınması
nedeniyle meskenlere yönelik olarak deprem teminatı sunmak üzere 1996 yılında kurulmuştur.
CEA bir kamu kurumu olmakla birlikte, ülkemizde uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası
uygulaması gibi, vergi dışında özel fonlarla finanse edilmektedir. Halen Kaliforniya'da sunulan
meskenlere yönelik deprem teminatlarının yaklaşık %70'i CEA tarafından verilmektedir.

14.6. Avrupa Birliği’nde Afet Sigortacılığı
Doğal afet hasarlarının tazmininde Avrupa Birliği’nin finansal araçları ve politik çözüm
önerileri de kullanılmaktadır. Büyük doğal afetlere hızlı, etkin ve esnek finansal yardım
sağlanabilmesi amacıyla 2002 yılında Orta Avrupa’da yaşanan sel felaketlerinin ardından
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu (European Union Solidarity Fund - EUSF) kurulmuştur.
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu, Avrupa Komisyonu’nun yapısal araçlardan ayrı ve yeni bir
finansal araç oluşturulmasını teklif etmesiyle 2002 yılında kurulmuştur. 2003 yılındaki sıcak
hava dalgasının etkisiyle çıkan orman yangınları ve kuraklık da bu gibi büyük felaketlere karşı
daha etkili bir müdahalenin gerekliliğini göstermiştir. Herhangi bir doğal felaketle karşı karşıya
olan üye ya da aday ülke, doğrudan Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan yardım talep
edebilmektedir. Ancak Fon, doğal felaketle bağlantılı bütün zararları, örneğin özel mülklerin
gördüğü zararları karşılamamaktadır. Dolayısıyla Fon’un önemli özelliklerinden birinin, doğal
afetle ilişkili tüm zararları karşılamaması, söz gelimi önleyici tedbirleri ve özel kayıpları finanse
etmemesi olduğu söylenebilir. Ayrıca uzun vadeli imar ve inşa işleri, ekonominin yeniden
canlandırılması gibi faaliyetlere de yapısal fonlar gibi diğer araçlar destek sağlamaktadır.
Bununla birlikte fonun yeniden yapılandırılması halen Avrupa Birliği gündeminde yer
almaktadır.
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’nun finansmanı ile afetzedeler için geçici barınma
imkânı sağlanmakta ve gündelik hayatın devamını sağlayacak acil altyapı ihtiyaçları
karşılanmaktadır. 2003 tarihi itibariyle Fon, yedi ülkede sekiz eyleme destek vermiş ve toplam
833 milyon Avro fon sağlamıştır. Fon’un bir felaket sonrasında yardım sağlaması için tahmini
3 milyar Avro’luk ya da felaketin ortaya çıktığı ülke GSYİH’sının % 0,6’sı kadar bir hasarın
olması gerekmektedir. Ancak aynı felaketten etkilenen komşu üye ya da aday ülkeler için böyle
bir eşik aranmamaktadır. Ayrıca bir bölgenin büyük çoğunluğunu etkilemiş ve ekonomik
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istikrar ve yaşam şartlarına uzun sürecek şekilde zarar vermiş felaketler de istisna teşkil
etmektedir.
Acil yardımlar için Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’na ayrılan yıllık bütçe 1 milyar
Avro’dur. Ancak beklenmeyen durumlarda sonraki yılın bütçesi kullanılabilmektedir. Sonraki
yıldan kullanılabilecek miktar Fon’un bütçesinin %7.5’idir. Fon’un katkı sağladığı faaliyetler
aşağıda görülebilir;


Enerji, içme suyu, kanalizasyon, ulaşım, iletişim, sağlık ve eğitimle ilgili altyapı ve
tesislerin çalışmasını sağlayacak ilk onarımlar,



Afetzedeler için geçici barınma ve ilkyardım hizmetleri,



Koruma önlemleri ile kültürel mirasın zarar görmesinin önlenmesi



Doğal çevre de dâhil olmak üzere afet bölgelerinin temizlenmesi

Avrupalı sigortacılar, Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’nun, sigortanın Avrupa
vatandaşları tarafından yaygın biçimde kullanımını etkilememesi gerektiği görüşünde
birleşmektedir. Avrupalı sigortacıların özellikle üzerinde durduğu bir diğer konu da özel
sigortanın kamu tarafından finanse edilen fonlardan daha avantajlı olmasıdır. Bunun nedenleri
olarak özel sigortanın pek çok beklenmedik olay için teminat sunabilmesi, risk ve riskin finansal
etkileri konusunda daha bilinçli olması, kamu fonlarının daha kısıtlı olması ve sigortacıların
doğal afet mağdurlarının zararlarını daha hızlı tazmin edebilmeleri sayılabilmektedir.
Bunun yanında Avrupa sigorta sektörü, özellikle risk değerlendirmeleri, risk transferi,
fonlama, gerekli uyumlaştırma, hafifletme ve önleme tedbirlerinin alınması gibi konularda özel
sektör- kamu işbirliğini desteklemektedir. Bu konuda sektör tarafından belirlenen öncelikli
alanlar aşağıda görüldüğü gibidir;


Risk bilincinin arttırılması: Risk bilincinin arttırılması, risk azaltıcı davranış
biçimlerini teşvik ederken sigorta yaptırma talebini de arttırmaktadır. Sigortacılar
ve kamu yetkilileri doğal afet riskleri konusunda bilgi toplama, bu bilgiyi toplumla
paylaşma ve kazanılan bilinci gerçek hayatta uygulamaya geçirebilme konularında
işbirliği olanaklarını genişletmelidir.



Mekan ve arazi kullanım planlamaları, risklerin haritalandırılması ve
bölgelendirilmesi ve risklerin fiyatlandırılması: Hükümetlerin arazi kullanımını
belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirmeleri toplumun doğal afet riskine daha az
maruz kalmasını sağlayacaktır. Hastane, okul, kilit ulaşım yolları gibi kritik altyapı
projelerinin yüksek risk bölgelerinde gerçekleştirilmemesi gerekmektedir.



Afet riskini hafifletici tedbirler (inşaatlar ve teknik standartlar): Pek çok AB
üyesi ülkede riskli bölgelerde inşaat standartları oluşturulması amacıyla zorunlu
düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemeler kişilere ve mallara gelebilecek hasarı
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azaltmaya yönelik olup Avrupa sigorta sektörü de görüş ve önerileriyle sürece
katkıda bulunmuştur.


Etkin risk önlemleri, kayıp azaltıcı önlemler ve kamu desteği: Avrupa sigorta
sektörü, haritalandırma/bölgelendirme, araştırmaların fonlanması, kolektif veri
paylaşımı, etkin risk önlemleriyle afetlerin olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik
girişimlerde bulunmaktadır. Kamu kurumlarının da bu sürece destek vermesi, özel
sektör girişimleri için uygun yasal, mali ve düzenleyici çerçeveyi oluşturması ve
doğal afetlerde sigortanın önemi konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunması
önem taşımaktadır.



Finansal yükün kamu-özel sektör işbirliğiyle paylaşılması: Sigorta koşullarının
tam anlamıyla oluşturulamaması, riskin beklenenden büyük gerçekleşmesi ve
poliçe sahipleri havuzunun yeterince büyük olmaması, doğal afetlerde sigorta
teminatının uygun fiyatlarda sağlanmasının önünde engel teşkil etmektedir. Bu tip
durumlarda reasüröre veya sermaye piyasasına risk transferi mümkün olmamışsa,
doğal afet teminatı içeren sigorta poliçelerinin kesilebilmesi için sigortacıların
risklerinin bir bölümünü devlete transfer etmeleri gerekecektir. En son çare olarak
düşünülecek bu tip durumlarda devlet desteği kuşkusuz büyük önem taşıyacaktır.

14.7. Afrika’da Afet Sigortacılığı
Afrika ülkelerinden bazıları biraraya gelerek ülkemizdeki Zorunlu Deprem Sigortası’na
benzer bir uygulamayı hayata geçirmişlerdir. Afrika ülkeleri Kenya, Moritanya, Senegal,
Mozambik ve Nijer bir araya gelerek doğal afet sigortaları havuzu oluşturmuş ve açlığın,
yoksulluğun ve kuraklık gibi doğal afetlerin kıtası olan Afrika'da bu uygulama önemli bir adım
olarak kabul edilmiştir. Hayata geçirilen sistemde ülkemizde 1999 Marmara Depremi sonrası
kurulan ve daha önce bahsedilen Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması örnek olmuş ve yaşlı
kıtada “Afrika Risk Kapasitesi (African Risk Capacity)” adı verilen ilk doğal afet sigortaları
havuzunu oluşturmak için çalışmalara başlanmıştır.
Özellikle kuraklıkla boğuşan ve söz konusu doğal afetin büyük hasar verdiği kıtada
harekete geçirilen havuzun, kıtanın kuraklık gibi doğal afetlerle başa çıkma politikalarını
tamamen değiştireceğine ve bölgeye yeni bir vizyon katacağına inanılmaktadır. 2015 yılından
itibaren sel hasarlarının da içine dahil edileceği havuzun ilk üyeleri arasında Kenya, Moritanya,
Senegal, Mozambik ve Nijer bulunmaktadır. Havuz üyesi ülke yetkilileri yaptıkları
açıklamalarda oluşturulan fonun binlerce yaşamı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kaybı
kurtarma potansiyeline sahip olacağını ve modern önlemlerle kayıpların önüne geçilmesinin
hedeflendiğini belirtmişlerdir. Kurulan havuzla teknolojik tüm yeniliklerin kullanılarak
uydulardan gelen yağış verileri ile kuraklığa karşı önceden uyarılarda bulunulması ve
kuraklıktan en çok etkilenen kıta ülkelerine ödeme yapılması amaçlanmaktadır.
Afrika Risk Kapasitesi programının bazı önemli özellikleri aşağıda görülebilir;
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Havuzun başlangıç sermayesi, katılımcı ülkelerin primlerinden ve bir kerelik
alınacak ortaklık bedelinden oluşmaktadır.



Havuz, önceden belirlenmiş ve şeffaf ödeme kurallarına dayanarak ödenecek ülke
primlerini hesaplamakta ve üye ülkelere tahsis etmektedir.



Ülkeler, muhafaza etmek istedikleri risk miktarını ve farklı derecelerde oluşan
kuraklıkları göz önünde bulundurarak programa katılmak istedikleri seviyeyi ve
Havuz’dan alabilecekleri finansman miktarını seçebilmektedir. Kuraklıkla birlikte
programın ilerleyen zamanda daha pek çok afeti kapsayacağı ifade edilmektedir.



Havuza yapılacak ödemeleri en iyi hale getirebilmek için ülkelerin konuyla ilgili
çalışmış ve bir yol haritası belirlemiş olmaları, Havuzdan yararlanabilmek için ön
şartlardan biridir. Ülkeler bu planlarını yaparken önceliklerini ve ihtiyaçlarını göz
önünde bulundurmalıdır.



Havuz, kendisini ve ayrıca yatırım gelirinden sağlanan faydaları yeniden garanti
altına alacak ve böylece üye ülkelere aktarılacak sermayeyi oluşturacak ve
koruyacaktır.
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Uygulamalar
Sigortacılık Doğal Afet Branşlarıyla Büyüyor: Şili
Latin Amerika’nın en büyük sigorta sektörlerinden birine sahip olan Şili’de primlerin büyük
kısmı doğal afetlere karşı teminat veren sigortalardan geliyor. Bölgede doğal afetlerle çok sık
karşılaşılması sigortanın öneminin halk tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.
Sadece 17,8 milyonluk nüfusuyla görece olarak küçük bir ülke olan Şili 280 milyar dolarlık
GSYİH’si ve 19 bin dolara yaklaşan kişi başı GSYİH’si ile bölgenin en güçlü
ekonomilerinden biri konumunda. Latin Amerika’nın beşinci büyük sigorta pazarına sahip
olan Şili, kişi başına düşen prim ve sigorta penetrasyonu açısından bölgenin lideri. 50 milyar
doların üstünde fon yöneten Şili sigorta sektörü, ülkedeki ekonomik kalkınmayı ve
yatırımları destekleyen en önemli faktörlerden. Sigorta sektörünün GSYİH’deki payı %4’ün
üstünde.
Şili sigorta pazarı sadece ekonomik değil, hukuksal açıdan da sağlam bir görünüm sergiliyor.
Ülkede 14 yıldan fazla bir süredir yürürlükte olan ve kendini düzenleyen bir sigorta yasası
bulunuyor. Şili sigorta konseyi tarafından atanan ombudsman ise ödenen 15 milyon adet
hasara karşın yıllık 1000 civarında dava görüyor. Bu iki faktör, ülkenin ekonomisinin
güvenilirliğini gösteriyor.
Pazar Payı %10’un Üstünde Şirket Yok
2013 yıl sonu rakamlarına göre Şili’de 62 sigorta şirketi hizmet veriyor. Bu şirketlerin
arasında 33 hayat, 23 hayat dışı, 6 kredi bağlantılı sigorta şirketi bulunuyor. Pazarda ayrıca
2 binden fazla broker, 60 reasürans brokeri bulunuyor. 60’tan fazla sigorta şirketinin
bulunduğu Şili’de rekabet de bir hayli yüksek. Şili sigorta sektöründe ne hayat ne de hayat
dışında pazar payı %10’un üstünde olan bir şirket bulunmuyor. Şili sigorta sektörü hayat ve
hayat dışında 10 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyor. Son 3 yıldır büyümede görülen
yavaşlama genel olarak dolarda yıl sonu kurlarının baz alınmasından kaynaklanıyor. Sektör
içeride büyürken, Şili Pesosu’nun devalüasyonu nedeniyle dolar bazında küçülüyor. Hayat
dışı ağırlıklı olan Şili sigorta pazarında toplam prim üretiminin 1,2 milyar doları, yani
%33’ünden fazlası doğal afet teminatları veren sigortalardan geliyor. Oto sigortaları ise 1
milyar dolarla (pazar payının %28’i) doğal afet sigortalarını takip ediyor. Oto sigortalarında
penetrasyon ise %36 seviyesinin altında. Sorumluluk sigortalarının ise diğer sigorta branşları
kadar geliştiği söylenemez. Sorumluluk sigortaları sektörde hacmiyle ses getiremese de,
büyümesiyle getiriyor. Şili’de son yıllarda en hızlı büyüyen sigorta branşı sorumluluk
sigortaları. Sorumluluk sigortalarının ardından kefalet, işsizlik, garanti uzatma gibi sigortalar
geliyor. Hayat dışı alanında ise yıllık gelir sigortası olan annuity sigortaları %45 ile başı
çekiyor. Ardından %12 ile maluliyet ve kredi bağlantılı sigortalar geliyor.
Primler Londra’ya…
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Neredeyse tamamen reasürans koruması altındaki Şili sigorta pazarının ürettiği sigorta
primlerinin %41.6’sı reasürans şirketlerine gidiyor. Bunun asıl nedeni de sektördeki en etkin
ürünün doğal afetlere karşı koruma sağlıyor olması. Tüm sigorta sektörü olarak bakacak
olursak; ülkede üretilen toplam primin 1,5 milyar doları direkt olarak Londra’ya, burada
bulunan reasürörlere gidiyor. Konservasyonun %99’larda olduğu oto sigortalarını da aradan
çıkaracak olursak, oldukça çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Oto sigortaları dışındaki
branşlarda, ülkede üretilen toplam primin %71’i reasürans şirketlerine ödeniyor.
Sigortada İstikrarlı Büyüme
Şili ekonomisi sade ve çelişkilerden uzak yasal çerçevesi, mali disiplini ve pozitif
makroekonomik göstergeleriyle güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.
Uluslararası uygulamalara ve standartlara uygun olarak iş yapan Şili sigorta sektörü
yatırımcıların da ilgisini cezbetmeye de yakın ve orta dönemde devam edecek gibi
gözüküyor. Kişisel verilerin paylaşılması, tüketiciyi koruyacak kanunlar gibi alanlarda da
gerekli adımlar atılırsa, doğal afetlere karşı defalarca test edilmiş ve bu testlerden alnının
akıyla çıkmış olan Şili sigorta sektörünün büyümesi için yakın dönemde hiçbir engel
gözükmüyor.
Sadece Şili’de
Şili’nin 3 kilometre açığında bulunan volkanik Paskalya Adası’nın arkeolojide önemli bir
yeri var. 13. ve 16. yüzyıllar arasında bölgede yaşayan halk tarafından inşa edildiği düşünülen
Moai heykelleri, yıllardır tarihçiler tarafından araştırılıyor. Heykellerin boyutları 10 metreyi,
ağırlıkları ise 86 tonu bulabiliyor.

Kaynak: Sigortacı Gazetesi, “Sigortacılık Doğal Afet Branşlarıyla Büyüyor: Şili”, 10
Mart 2017, http://www.sigortacigazetesi.com.tr/sigortacilik-dogal-afet-branslariylabuyuyor-sili/
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Uygulama Soruları


Şili’de sigortacılık neden önemli görülmektedir? Açıklayınız.



Şili’de sigortacılık sektörünün daha çok doğal afet branşlarıyla ve primleriyle
büyümesi sizce olumlu mudur? Gerekçeleriyle tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkemizde olduğu gibi dünyada da pek çok ülke; doğal afet, kaza, yangın, hırsızlık,
ölüm, kuraklık gibi riskler yüzünden bireylerin gelecekte ortaya çıkabilecek kayıplarını
karşılamak amacıyla belirli bir prim karşılığında yararlanılabilecek sigorta sistemleri
sunmaktadır. Doğal afetlere karşı sigorta mekanizmasının oluşturulmasının kökenleri özellikle
ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde yaşanan doğal afetlerdir. Bu durum doğal tehlikeler
karşısında sigortanın önemini ortaya çıkartmış ve afet risk sigortası piyasalarının
oluşturulmasına neden olmuştur. Ancak sigorta uygulaması, doğal afetlerin neden olduğu
bütçesel baskıların hafifletilmesine yardımcı olması ile bilinmesine rağmen gelişmekte olan
ülkelerdeki uygulaması bugüne kadar sınırlı kalmıştır.
Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden biri olan Swiss Re’nin yeni Sigma raporuna
göre, 2014 yılında toplam 189 doğal afet, 147 de insan kaynaklı afet gerçekleşmiş, 2014 yılında
gerçekleşen doğal afet sayısı bir yılda görülen en yüksek rakam olarak rekor kırmıştır. Bu
afetlerin neden olduğu toplam ekonomik hasar ise 110 milyar dolardır. Hazırlanan rapora göre
sigortacılık sektörü, gerçekleşen bu hasarın yaklaşık üçte birine denk gelen 35 milyar dolarlık
bölümü karşılamıştır. Bölgeler bazında bakıldığında en yüksek sigortalı hasarın 17,5 milyar
dolarla Kuzey Amerika’dan geldiği görülmektedir. Rapora göre afetlerin en çok can aldığı
bölge ise Asya olmuştur.
Özellikle kasırga, deprem ve sellerin yoğun etkisi altında bulunan Meksika’da, federal
hükümet tarafından doğal afet sonrası müdahale ve yeniden yapılanmayı sağlamak için 1999
yılında FONDEN adında bir bütçe programı kurulmuştur. Kurumun birincil amacı olumsuz
doğa olaylarına karşı bütçe yönetimini geliştirmektir. Diğer amaçları ise altyapı hizmetlerinin
yeniden gözden geçirilmesini, düşük gelirli bireylerin maddi açıdan desteklenmesini ve uygun
doğal ortamın yeniden oluşturulmasını sağlamaktır. Bunun yanında Meksika Hükümeti 2006
yılında, depremlerin mali sonuçlarını kapsayan işlem değeri yaklaşık olarak 160 milyon dolar
olan parametrik bir afet tahvili yayımlamıştır. Afet tahvili ABD ve Avrupa’daki kurumsal
yatırımcılara satılmış ve bu yolla ülkede uygulanan afet sigorta programı FONDEN için büyük
fayda sağlanmıştır.
Doğal afetlerden maddi ve manevi anlamda en fazla zarar gören ülkelerden birisi de
Japonya’dır. Ülkede 1966 yılında deprem sigortasının ülkede yerleşmesini sağlamak adına
Japon Deprem Reasürans Şirketi (JER) kurulmuştur. Şirket deprem, tsunami ve volkanik
olaylara karşı yerleşim birimlerini korumayı amaçlamaktadır. Kısmen hükümet tarafından
finanse edilen sistem, tüm deprem sigorta poliçelerinin yanı sıra olağan üstü durum kredilerinin
de toplandığı bir havuz mekanizmasıdır. Bununla birlikte Japonya’da doğal afetler için sigorta
yaptırılması zorunlu değildir. Fakat deprem sigortası ile ilgili olarak yangın sigortası
uygulanmaktadır. Konut poliçesi sahipleri yerel sigorta şirketlerinden deprem ve yangın
sigortası satın alabilirler. Deprem sigorta sistemi kamu ve özel sektörün ortaklığında deprem
başına düşen maksimum ödeme miktarını belirlemektedir. Toplam sigorta miktarının sınırı
deprem başına ödenecek miktar olarak önceden belirlenmektedir ve bu miktar 7 trilyon yendir.
Japonya’da doğal afetlerle mücadelede tüm afet öncesi finansal araçlar, özellikle de afet
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sigortaları yaygın olarak kullanılmaktadır. 2011 yılındaki deprem ve tsunami afet tahvillerinin
çok da etkin bir finansal araç olmadığını göstermiştir.
Yeni Zelanda’da ülkemizdekine benzer bir deprem sigortası uygulanmaktadır. Bu
uygulama Yeni Zelanda Deprem Komisyonu (NZEQC-New Zealand Earthquake Commission)
tarafından yürütülmektedir. Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında bir fon şeklinde 1941
yılında oluşturulan, ancak 1993 yılında bağımsız bir kamu kurumu olarak bugünkü yapısına
kavuşan Yeni Zelanda Deprem Komisyonu, deprem başta olmak üzere bazı doğal afetler için
tamamen meskenlere yönelik sigorta teminatı sunmakta, deprem sırasında konutlarda oluşan
hasarın 70 bin dolarlık kısmını karşılamaktadır. Kurum, Yeni Zelanda'da, meskenlere yönelik
deprem teminatının tek sağlayıcısı durumundadır. Yeni Zelanda’da ayrıca ülkemizdeki
DASK’a benzer yıllık 120 dolar ödenen Deprem Komisyonu Vergisi bulunmaktadır.
ABD’de afet sigortacılığı uygulaması genellikle piyasa temelli bir şekilde, eyaletler
kapsamında ve farklı şekillerde yürütülmektedir. Her sigorta şirketin özelliklerini kendi
belirlediği ve dolayısıyla farklı niteliklere sahip sistemler kapsamında bireyler sigorta
primlerini ödeyerek afet sigortası hizmeti alabilmektedir. Bunun yanında Federal Acil Durum
Yönetimi Kurumu (FEMA) tarafından yürütülen Millî Sel Sigorta Programı vb. programlar söz
konusudur. ABD’de afet sigortası hizmeti veren kurumlardan biri olan Kaliforniya Deprem
Kurumu (CEA-California Earthquake Authority), 1994 Northridge depreminden sonra
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde özel sigorta şirketlerinin deprem teminatı sunmaktan
kaçınması nedeniyle meskenlere yönelik olarak deprem teminatı sunmak üzere 1996 yılında
kurulmuştur. CEA bir kamu kurumu olmakla birlikte, ülkemizde uygulanan Zorunlu Deprem
Sigortası uygulaması gibi, vergi dışında özel fonlarla finanse edilmektedir. Halen
Kaliforniya'da sunulan meskenlere yönelik deprem teminatlarının yaklaşık %70'i CEA
tarafından verilmektedir.
Doğal afet hasarlarının tazmininde Avrupa Birliği’nin finansal araçları ve politik çözüm
önerileri de kullanılmaktadır. Büyük doğal afetlere hızlı, etkin ve esnek finansal yardım
sağlanabilmesi amacıyla 2002 yılında Orta Avrupa’da yaşanan sel felaketlerinin ardından
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu (European Union Solidarity Fund - EUSF) kurulmuştur.
Herhangi bir doğal felaketle karşı karşıya olan üye ya da aday ülke, doğrudan Avrupa Birliği
Dayanışma Fonu’ndan yardım talep edebilmektedir. Ancak Fon, doğal felaketle bağlantılı
bütün zararları, örneğin özel mülklerin gördüğü zararları karşılamamaktadır. Dolayısıyla
Fon’un önemli özelliklerinden birinin, doğal afetle ilişkili tüm zararları karşılamaması, söz
gelimi önleyici tedbirleri ve özel kayıpları finanse etmemesi olduğu söylenebilir. Ayrıca uzun
vadeli imar ve inşa işleri, ekonominin yeniden canlandırılması gibi faaliyetlere de yapısal fonlar
gibi diğer araçlar destek sağlamaktadır. Bununla birlikte fonun yeniden yapılandırılması halen
Avrupa Birliği gündeminde yer almaktadır.
Afrika ülkelerinden bazıları da biraraya gelerek ülkemizdeki Zorunlu Deprem
Sigortası’na benzer bir uygulamayı hayata geçirmişlerdir. Afrika ülkeleri Kenya, Moritanya,
Senegal, Mozambik ve Nijer bir araya gelerek doğal afet sigortaları havuzu oluşturmuş ve
açlığın, yoksulluğun ve kuraklık gibi doğal afetlerin kıtası olan Afrika'da bu uygulama önemli
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bir adım olarak kabul edilmiştir. Hayata geçirilen sistemde ülkemizde 1999 Marmara Depremi
sonrası kurulan ve daha önce bahsedilen Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması örnek olmuş ve
yaşlı kıtada “Afrika Risk Kapasitesi (African Risk Capacity)” adı verilen ilk doğal afet
sigortaları havuzunu oluşturmak için çalışmalara başlanmıştır. Özellikle kuraklıkla boğuşan ve
söz konusu doğal afetin büyük hasar verdiği kıtada harekete geçirilen havuzun, kıtanın kuraklık
gibi doğal afetlerle başa çıkma politikalarını tamamen değiştireceğine ve bölgeye yeni bir
vizyon katacağına inanılmaktadır. Havuz üyesi ülke yetkilileri yaptıkları açıklamalarda,
oluşturulan fonun binlerce yaşamı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kaybı kurtarma
potansiyeline sahip olacağını ve modern önlemlerle kayıpların önüne geçileceğini belirtmiştir.
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Bölüm Soruları
1.
a)
b)
c)
d)
e)
2.
a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)
e)

4.
a)
b)
c)
d)
e)

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Swiss Re’nin yayınladığı rapora göre 2014 yılında doğal afetler ve insan
kaynaklı felaketlerin en çok can aldığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Kuzey Amerika
Avrupa
Afrika
Asya
Güney Amerika
Aşağıdakilerden hangisi Meksika’da uygulanan afet finansman
araçlarından biri değildir?
Afet rezerv fonu
Afet sigortası
Afet tahvilleri
FONDEN
Olağanüstü durum kredileri
Japonya’da afet sigortacılığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğal afetler için sigorta yaptırılması zorunludur.
1966 yılında Japon Deprem Reasürans Şirketi (JER) kurulmuştur.
Konut poliçesi sahipleri yerel sigorta şirketlerinden deprem ve yangın sigortası
satın alabilir.
Sigorta ödemeleri için toplamda en fazla ödeme hükümet tarafından
yapılmaktadır.
Doğal afetlerle mücadelede tüm afet öncesi finansal araçlar, özellikle de afet
sigortaları yaygın olarak kullanılmaktadır
Yeni Zelanda’da afet sigortacılığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 1941 yılında ülkede bir fon (EQC)
oluşturulmuştur.
Kurulan fon deprem başta olmak üzere bazı doğal afetler için tamamen
meskenlere yönelik sigorta teminatı sunmaktadır.
EQC kurumu meskenlere yönelik deprem teminatının tek sağlayıcısı
durumundadır.
Ülkede sigorta bilinci çok düşük seviyelerdedir.
Ülkemizdeki DASK’a benzer yıllık 120 dolar ödenen Deprem Komisyonu
Vergisi bulunmaktadır.
ABD’de afet sigortacılığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Uygulamalar genellikle piyasa temellidir.
Sigorta şirketleri, özelliklerini kendi belirlediği sistemler kapsamında afet
sigortası hizmeti vermektedir.
1996 yılında Kaliforniya Deprem Kurumu kurulmuştur.
Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA) tarafından yürütülen afet
sigortası programları da vardır.
Hiçbiri
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6.

a)
b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)
e)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
9.
a)
b)
c)
d)
e)
10.

a)
b)
c)
d)
e)

Büyük doğal afetlere hızlı, etkin ve esnek finansal yardım sağlanabilmesi
amacıyla 2002 yılında Orta Avrupa’da yaşanan sel felaketlerinin ardından
kurulan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu
Uluslararası Çalışma Örgütü
Avrupa Deprem Kurumu
Avrupa Birliği Afet Koordinasyon Merkezi
Hiçbiri
Türkiye’de uygulanan Zorunlu Deprem Sigortası, özellikle hangi ülkedeki
uygulamaya benzemektedir?
Almanya
Japonya
Yeni Zelanda
İngiltere
Fransa
Bazı Afrika ülkelerinin ortaklaşa hayata geçirdiği afet sigortası sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
FONDEN
Afrika Afet ve Koordinasyon Kurumu
Deprem Reasürans Şirketi
Afrika Risk Kapasitesi
Hiçbiri
Avrupa Birliği Dayanışma Fonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Fon doğal felaketle bağlantılı bütün zararları karşılamaktadır.
Afetzedeler için geçici barınma imkânı sağlanır.
Fon’un bir felaket sonrasında yardım sağlaması için tahmini 3 milyar Avro’luk
bir hasarın olması gerekmektedir.
Aynı felaketten etkilenen komşu üye ya da aday ülkeler için yardım sağlanması
konusunda herhangi bir eşik aranmaz.
Acil yardımlar için Fon’a ayrılan yıllık bütçe 1 milyar Avro’dur.
Swiss Re’nin 2014 yılında hazırlanan raporuna göre sigortacılık sektörü,
2014 yılında gerçekleşen toplam 110 milyar dolarlık afet hasarının
yaklaşık ne kadarını karşılamıştır?
Tamamını
Yarısını
Beşte birini
Dörtte birini
Üçte birini

Cevaplar
1)d, 2)e, 3)a, 4)d, 5)e, 6)a, 7)c, 8)d, 9)a, 10)e
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