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ÖNSÖZ

Afet Hukuku Ders kitabında öncelikle genel hukuk esasları ile ilgili genel bilgi verilerek, Afet
Hukuku ile ilgili temel kavramların anlaşılmasının temeli atılmıştır. Afet hukuku ile ilgili
uluslararası ve ulusal düzenlemeler belirtilerek toplumsal hayata etki eden afetler sebebiyle
alınacak tedbirlerin mevzuattaki yeri irdelenmiştir. Afet sebebiyle yapılacak yardımlar ve hangi
hallerde olağanüstü hal ilan edileceği yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir.
Zararların tazmini için afet sigortalarının neler olduğu sigorta hukukunun genel kavramları ile
birlikte incelenmiştir. Afet riski alanların dönüştürülmesi kapsamında riskli yapıların yıkılması,
kamulaştırma durumu ve bu bağlamda kişilere hangi yardımların yapıldığı konu başlıkları
oluşturulmuştur. Ülkemizde ve Dünyada afet koordinasyon kurumları hakkında bilgiler
verilerek sivil savunmanın afet durumlarında önemi ortaya konulmuştur. Afet yönetiminin bir
kamu hizmeti olmasından hareketle idarenin bu eylemlerindeki sorumluluğuna da yer
verilmiştir.
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1-HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN KAYNAKLARI
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Anahtar Kavramlar : Hukuk, hukukun kaynakları, hukukun temel kavramları

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

Hukukun Yazılı Kaynakları
Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları
Hukukun Yardımcı Kaynakları
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1-Hukuk nedir ?
2- Hukukun kaynakları nelerdir?
3- Yaptırım ne demektir ? Kaç çeşit yaptırım vardır ?

Konu

Kazanım

Hukuk

Genel Hukuk Kaidelerini Ders Notu
bilmek ve gündelik yaşantısı
Derslere Katılım
ile bağını kurmak

Hukukun Kaynakları
Yaptırım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Konu ile ilgili diğer yayınları
takip etme
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1. HUKUKA GİRİŞ VE HUKUKUN KAYNAKLARI
Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen yaptırımı maddi olan kurallar bütünüdür. Yaptırım; hukukun
yap dediğini yapmama, yapma dediği yapma halinde karşılaşılacak tepkidir. Hukuk
kurallarının yaptırımı maddi(somut), diğer sosyal hayatı düzenleyen kuralların yaptırımı ise
manevidir(soyut)[17].
Yaptırım; hukukun yap dediğini yapmama, yapma dediği yapma halinde karşılaşılacak tepkidir.
Hukuk kurallarının yaptırımı maddi, diğer sosyal hayatı düzenleyen kuralların yaptırımı ise
manevidir[17].
Yaptırım Türleri
-Ceza
-Cebri İcra
-Hükümsüzlük
-Tazminat
-İptal
Ceza: Kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır. Hapis cezaları, adli
para cezaları şeklinde çeşitlendirilebileceği gibi belli bir statü içinde bulunan kişilere hizmetle
ve iç düzenle ilgili kurallara aykırı davranılması halinde uygulanan disiplin cezaları şeklinde de
karşımıza çıkmaktadırlar.
Cebr-i İcra : Borcunu yerine getirmeyen bir kimseye borcunu yerine getirmeye zorlama
şeklinde bir yaptırımdır.
Tazminat: Hukuku aykırı olarak başkalarına verilen zararların karşılanması şeklinde
yaptırımdır. Maddi ve Manevi tazminat olmak üzere iki çeşidi vardır.
Hükümsüzlük
Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak
yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.
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Yokluk, tek taraflı bağlamazlık ve butlan (nisbi ve mutlak ) olamak üzere 3 çeşittir.
İptal
Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılmış bir idari işlemin yargı organları tarafından ortadan
kaldırılmasıdır.

Hukukun Dalları ;
Hukuk kamu hukuku ve özel hukuk olarak 2 dala ayrılmaktadır. Kamu hukuku; basit bir ifade
ile devlet ile bireyler arasındaki kamu gücüne dayanan ilişkileri düzenler. Bu ilişkiler içinde
devlet üst konumda yer alır. Birey; devletin getireceği emir ve yasaklara uymakla yükümlüdür.
Özel hukuk ise ; bireyler arasındaki ilişkileri düzenler ve bu ilişkilerin temelinde eşitlik prensibi
yatar.
Afet hukukunu kapsamının genişliği ve diğer disiplinlerle olan ilişkileri nedeniyle tek bir
hukuk disiplini içinde incelemek ve bununla sınırlamak çok güçtür. Ancak; diğer hukuk
dallarıyla olan ilişkilerine bakıldığında korunacak olan çıkar ve değerlere göre ve bunları
gerçekleştirecek otorite de göz ününe alındığında Afet hukukunun “kamu hukuku” içine dahil
edilmesi daha anlamlı görülmektedir. Nitekim Afet hukuku idare hukukunun kurallarından
yararlanmaktadır. Anayasa Hukuku da Afet Hukukun etkilendiği hukuk dallarının başında
gelmektedir. Bu kadar geniş kapsama sahip Afet Hukukunun da özel hukuku ilgilendiren
konuları olması da kaçınılmazdır. Nitekim zarara uğrayan kişilerin zararlarının tanzim edilmesi
konusu özel hukuk dalı içine girmektedir.
Sonuç olarak her ne kadar özel hukuku ilgilendiren konuları kapsıyorsa da Afet Hukuku hukuk
sitemi içinde kamu hukukuna yatkın olan karma bir hukuk dalıdır.

Hukukun Kaynakları
Yazılı Kaynaklar
Yazısız Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar

1.1. Hukukun Yazılı Kaynakları
Yazılı kaynaklar, devletin yetkili organları tarafından konulmuş olan bütün hukuk kurallarından
oluşur[8].
Anayasa
Uluslararası Antlaşmalar
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Kanun
Kanun Hükmünde Kararname (2017 Anayasa Değişikliği ile kaldırılmış yerine
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi getirilmiştir
Tüzük ( 2017 Anayasa Değişikliği İle kaldırılmıştır)
Yönetmelik
Genelge, Emir ve Talimatlar
2017 Anayasa değişikliğine göre hukukun kaynaklarından normlar hiyerarşisinde önemli
değişiklikler yapılmıştır.
KHK ve Tüzük sistemden çıkarılmıştır. KHK yerine
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi getirilmiştir. Dolayısıyla normlar hiyerarşisinde önemli bir
farklılık oluşmuştur. Olağan dönemde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kanunun
altında yer alır. Eğer olağanüstü halde çıkartılıyorsa CB Kararnamesi kanun ile aynı statüdedir.
Yani Kanun hükmündedir.

- Anayasa: Hukuk düzeni piramidinde en üst sırada olan devletin temel organlarının (yani
yasama, yürütme ve yargı organlarının) kuruluşunu ve işleyişini ve devlet karşısında
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen kurallar bütünüdür[7].
Anayasa bir kez yapıldıktan sonra kendi belirledikleri usûle göre değiştirilirler. Türkiye’de
Anayasanın değiştirilmesi için değişiklik teklifinin Meclis tarafından üye tamsayısının beşte üç
veya üçte iki çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir. Beşte üç çoğunlukla kabul edilmiş ise
Anayasa değişikliği zorunlu olarak referanduma da sunulur. Üçte iki çoğunlukla kabul edilmiş
ise Anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir veya referanduma
sunulabilir[6].
-Uluslararası Antlaşmalar: Devletler hukukuna göre andlaşmalar, kural olarak, ancak onaylama
ile bağlayıcı güç kazanır.[12] Andlaşmaların onaylanması, devleti uluslararası yükümlülük
altına koymaya yetkili organın, anayasaya uygun olarak imzalanmış bir andlaşmayı
benimsemesi ve uygun bulmasıdır[3]. Yöntemince onaylanmış andlaşmaları taraflardan her biri
iyi niyetle uygulamak yükümlülüğündedir. Belirtmek gerekir ki, bir uluslararası andlaşmanın
bağlayıcılık kazanabilmesi için herşeyden önce, “yöntemine uygun” biçimde yürürlüğe
konulması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla
yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir
kanunla uygun bulmasına bağlıdır[3].
Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar,
Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe
konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük
Millet Meclisinin bilgisine sunulur[3].
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Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet
Meclisince uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî
veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe
konulamaz[15].
- Kanun ; yasama organı tarafından yapılan, yazılı, genel ve sürekli olan hukuki metinlerdir[8].
Kanunların yapılış usulleri; Kanun tasarı ve teklifleri, İçtüzükte belirtilen usul ve esaslara göre
TBMM tarafında görüşülürler. Görüşmeler kural olarak açıktır ve Tutanak Dergisinde tam
olarak yayımlanır.[5]
Görüşme safhasından sonra kabul safhası gelir. Bu safhada oylama yapılır. Kanunun kabul
edilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda toplantıya katılanların salt
çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gerekir. Örneğin 400 milletvekili toplantıya katılmış ise
280 kabul oyu, 100 ret oyu, 20 çekimser oy çıkmış ise kanun kabul edilmiş demektir. (Uyarı:
Kabul oylarının sayısı 139’dan az olmamalıdır)[17]
Bu şekilde TBMM tarafından kabul edilen kanunlar, Meclis Başkanı tarafından
Cumhurbaşkanına gönderilir. Cumhurbaşkanı, 15 gün içinde, bu kanunu onaylarsa Resmi
Gazetede yayımlar; onaylamazsa, bir defa daha görüşülmek üzere, 15 gün içinde TBMM’ne
geri gönderir. TBMM geri gönderilen kanunu aynen kabul ederse, Cumhurbaşkanı artık bu
kanunu tekrar geri gönderemez; Resmi Gazetede 15 gün içinde yayımlamak zorundadır.[4]
- Kanunlar çoğunlukla hangi tarihte yürürlüğe gireceklerini sondan bir önceki maddede
belirtirler. Eğer bir ihtimal kanun, kendi yürürlüğe gireceği tarihi belirtmemiş ise, kanun, Resmi
Gazetede yayımlandığı günü izleyen günden itibaren 45 gün sonra yürürlüğü girer[17].
- Bu şekilde kabul edilip yayımlanan kanunlar anayasaya aykırı olmamalıdır. Kanunlar,
Anayasaya aykırı ise, belli makamların başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından
denetlenirler ve gerçekten aykırıysalar Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edilirler.(Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi
İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya
aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına,
iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasi partinin
bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti
kullanır) [4]
Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçilmesiyle Anayasal
sistemimize Cumhurbaşkanlığı kararnameleri girmiştir.
Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı kanunlarla çelişmemek ve Anayasada belirtilen şartlara
uymak şartıyla yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkartabilmektedir.
Kaynağını Anayasadan alan ve Cumhurbaşkanı tarafından hukuki düzenleme yapılmak üzere
Resmi Gazetede yayımlanan normlara Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denmektedir.
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Olağan dönemde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kanunun altında yer alır. Eğer
olağanüstü halde çıkartılıyorsa CB Kararnamesi kanun ile aynı statüdedir. Yani Kanun
hükmündedir.
-Yönetmelik
Yönetmelikler , bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren
kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla
çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Yönetmelik çıkarmaya, , bakanlıklar ve kamu tüzel
kişileri (üniversite, belediye, KİT’ler, meslek kuruluşları, vs.) yetkilidir. Yönetmeliklerin
konusu, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin “görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve
tüzüklerin uygulanmasını sağlamak”tır. Yönetmelikler için belli bir şekil şartı getirilmemiştir.
Yönetmeliklerin Danıştayın incelemesinden geçirilmesi şart değildir. Bakanlıkların
yönetmelikleri ile kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi, ilk derece mahkemesi olarak
Danıştayda yapılır. Kamu kurumu ile kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının belli
bir yörede uygulanacak olan yönetmeliklerinin yargısal denetimi ise, o yerde bulunan genel
görevli idarî yargı yeri olan idare mahkemelerinde yapılır[37].

1.2. Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları
Örf ve Adet Hukuku
Örf ve adet hukuku “yazısız” kaynak olarak sınıflandırılır. Bunların kanun, tüzük gibi hukuk
kurallarında olduğu üzere yazılı bir metni yoktur[37].
Toplum içindeki bir davranış kuralının örf ve âdet hukuku kuralı olarak geçerli olabilmesi için
şu üç şartı yerine getirmesi gerekir: Bir kere, söz konusu davranışın çok eski zamanlardan beri
sürekli olarak tekrarlanıyor olması gerekir. Buna örf ve âdetin maddî unsuru veya
şartı denir. İkinci olarak, söz konusu o davranış biçimine uyulmasının zorunlu olduğu yolunda
toplumda genel bir inanç doğmuş olmalıdır. Buna örf ve âdetin manevî unsuru veya “genel
inanç” şartı denir. Üçüncü olarak, ilk iki şartı gerçekleştiren bir davranış kuralının, hukukun
kaynağı olabilmesi için hukuk düzeni tarafından tanınmış, hukuk düzeni tarafından
desteklenmiş olması gerekir. Bu üçüncü hususa hukukîlik unsuru veyadevlet desteği şartı denir.
Örneğin Türk Medenî Kanununun 1’inci maddesine göre, “kanunda uygulanabilir hüküm
yoksa, hakim örf ve âdet hukukuna göre... karar verir”. İşte bu hüküm nedeniyle medenî hukuk
alanında örf ve adet kurallarının hukukun kaynağı olduğu kabul edilmektedir. Keza Türk
Ticaret Kanunun 1’inci maddesi de “hakkında ticari bir hüküm bulunmayan işlerde mahkeme
ticari örf ve adete... göre karar verir” hükmü ile ticaret hukuk alanında örf ve âdet hukukunun
geçerli olduğunu kabul etmektedir.
Eğer bir örf ve adet kuralını hukuk düzeni tanımıyorsa, ona gönderme yapmıyorsa bu örf ve
adet kuralı toplum içinde ne kadar yaygın olursa olsun hukukun kaynağı olamaz. Örneğin Türk
Ceza Kanununda örf ve âdet hukukunu tanıyan, ona gönderme yapan bir hüküm yoktur.
Dolayısıyla ceza hukuku alanında örf ve âdet geçerli değildir.
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1.3. Hukukun Yardımcı Kaynakları
Anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik gibi yazılı kaynaklar ve örf ve adet gibi yazısız
kaynaklardan biri varsa, hakim bunlarla bağlıdır. Olan kuralı uygulamak zorundadır. Bu
nedenle bu kurallar asli (asıl, esas) niteliktedir. Buna karşın hakimin önündeki meseleyi
çözerken başvurduğu, doktrin içtihatlar gibi başka kaynaklar da vardır. Ancak hakim bu
kaynaklardan sadece “yararlanır”. Bu kaynaklara uymak zorunda değildir. İşte bu kaynaklara
bu nedenle “yardımcı kaynaklar” denir[37]. Bunlar iki tanedir:
- Doktrin (Bilimsel Görüşler)
“Doktrin” veya “öğreti” de denen bilimsel görüşler, tartışmalı olan hukukî konularda hukuk
bilim adamlarının ileri sürmüş oldukları, görüş, düşünce ve kanaatlerdir. Hakimler karar
verirken bu görüşlerden de yararlanabilir. Ancak bunlar bağlayıcı değildir. Hakem arzu
ediyorsa bunlardan istifade eder.
- İçtihatlar (Yargı Kararları)
İçtihat, mahkemeler tarafından verilen kararlardan çıkan hukuk kurallarıdır. Diğer bir ifadeyle,
içtihat, başka mahkemeler tarafından örnek alınan bir mahkeme kararıdır. Hakimler karar
verirken çoğunlukla, önündeki davadaki olaya benzer bir olay hakkında üst mahkemeler daha
önce bir karar vermiş ise, o olay hakkında üst mahkemenin daha önce verdiği kararı örnek
alarak karar verirler. İşte örnek alınan bu üst mahkeme kararı, “içtihat” teşkil eder.
Uygulamalar
-Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan günlük kullanımız içinde örnekler verilmiştir.
- Hukukun kaynaklarının oluşma süreçleri ile incelemelerde bulunulmuştur.
Uygulama Soruları
1- Kalabalık otobüste düşkün durumda, engelli ya da yaşlı vatandaşlara yer vermemek hangi
sosyal hayatı düzenleyen kurallardandır? Yaptırımı somut mudur ?
2- Kanun hukukun hangi kaynakları içindedir?
3- Kanunları hangi merci yapar? Takip ettiğiniz sosyal medya hesaplarında ya da okuduğunuz
gazetelerde hiç rastladınız mı ?
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Hukukun tanımı, diğer sosyal hayatı düzenleyen kurallardan farkının yaptırımın somut
olmasından kaynaklandığı belirtilerek yapılmıştır. Yaptırımın tanımı ve türleri irdelenmiştir.
Hukukun kaynaklarının yazılı, yazısız ve yardımcı kaynaklar olarak üçe ayrıldığı ortaya
konulup detaylı olarak açıklamalarda bulunulmuştur.
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1. Bölüm Sonu Soruları
1- I-Ceza
II-Cebri İcra
III-Hükümsüzlük
IV-Tazminat
V-İptal
Aşağıdaki şıklardan hangisinde yaptırım türleri doğru olarak verilmiştir?
A) I-II-III
B) I-II-III-IV
C) I-II-III-IV- V
D) IV-V
E) III-IV-V
2- Yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ceza
B) Hükümsüzlük
C) Tazminat
D) Cebri-İcra
E) İptal
3- Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk sisteminde yer alan yaptırım türlerinden biri
değildir?
A) Boşluk
B) Tazminat
C) Ceza
D) İptal
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E) Hükümsüzlük
4- Yokluk ve tek taraflı bağlamazlık şeklinde ortaya çıkan hukuki yaptırım türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hükümsüzlük
B) Cebri icra
C) Ceza
D) Tazminat
E) İptal
5- I- Hukuk; sosyal hayatı düzenleyen yaptırımı maddi olan kurallar bütünüdür.
II- Yaptırım; hukukun yap dediğini yapmama, yapma dediği yapma halinde karşılaşılacak

tepkidir.
III- Hukuk kurallarının yaptırımı manevi(soyut), diğer sosyal hayatı düzenleyen kuralların

yaptırımı ise maddidir(somut) .
Yukarıdaki İfadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III
6- 1982 Anayasasına göre Aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliklerini denetleme
yetkisine sahiptir?
A) Danıştay
B) Yargıtay
C) Türkiye Büyük Millet Meclisi
D) Anayasa Mahkemesi
E) Bölge İdare Mahkemesi
7- T.C. Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanun çıkarmaya yetkilidir?
A) Bakanlıklar
B) Cumhurbaşkanlığı
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C) Valilikler
D) Genel Müdürlükler
E) TBMM
8- Hukukun kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üste olan aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Anayasa
B) Kanunlar
C) Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
D) Yönetmelikler
E) Olağanüstü Dönemde Çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
9- Normlar hiyerarşisinde yer alan Tüzükler hangi yıl yapılan değişiklikle kaldırılmıştır?
A) 2017
B) 2016
C) 2015
D) 2014
E) 2013
10- Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi kime aittir ?
A) Cumhurbaşkanı
B) Başbakan
C)TBMM
D) İlgili Bakanlık
E) İlgili Genel Müdürlükler
1. BÖLÜM Sonu Cevap Anahtarı :
1- C
2- B
3-A
4- A
5- D
6- D
7-E
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8-A
9-A
10- A

2. DOĞAL AFET KAVRAMI VE AFET HUKUKUN KAPSAMI
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Anahtar Kavramlar; Afet, doğal afet, ulusal, uluslararası düzenlemeler

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Doğal Afet Kavramı ve Sınıflandırılması
2.2. Afet Hukukunun Konusu ve Kapsamı
2.2.1. Türkiyedeki Hukuki Düzenlemeler
2.2.2. Uluslararası Alandaki Hukuki Düzenlemeler

Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Afet nedir? Sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?
2- Afet hukukunun kapsamında Türkiye’deki hukuksal düzenlemeler nelerdir?
3-Afet hukuku kapsamında uluslararası düzenlemeler nelerdir?
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Konu

Kazanım

Afet

Afeti tanımlar
edebilir.

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği
ve

Elde
veya

tasnif Ders Notu

Derslere Katılım
Afet Hukuku kapsamındaki
hukuksal düzenlemeler
Afet Hukuku kapsamındaki
ulusal
ve
uluslararası Konu ile ilgili diğer yayınları
Afet Hukuku Uluslararası düzenlemeleri bilir içerikleri takip
etme
(internet,
Düzenlemeler
hakkında
yorumda kütüphane vs gibi)
bulunabilir.

2. DOĞAL AFET KAVRAMI VE AFET HUKUKUN KAPSAMI
Afet kavramının tanımı litaratürde çeşitli şekillerde yapılmıştır. Litaratüre göre AFET ;
-Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olaylardır[23].
-Göreceli olarak beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve toplumun yaşantısını sekteye uğratan
olaylardır[10].
-İnsanların, altyapının ve çevrenin üzerinde geniş olumsuz etki yapan olaylardır[13].
-Afetlerde yoğun zarar, ziyan ve yıkım vardır[10].
-Afetlerin mağduru insanların olması ya can kayıplarının yaşanması afeti sosyal bir olgu haline
getirir[13].
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-Afet kayıplar yaratması, insan yaşamını bozması ya da kesintiye uğratması nedeniyle
doğurduğu sonuç nedeniyle bu adı almaktadır. Bunlar olmadığı takdirde afet değil doğal olay
adlandırılması yapılmaktadır.[13]
-Toplumun sadece kendi öz kaynaklarını kullanarak üstesinden gelebilme gücünü aşan, insanlar
ve çevre üzerinde büyük oranda kayıplara neden olan, toplumsal fonksiyonların ciddi bir
şekilde bozulduğu durumlardır. Herhangi bir doğal ya da insan ihmali nedenine dayanan
(yangın, su baskını, deprem, fırtına vb.), yaygın ya da şiddetli ya da hem yaygın hem de şiddetli
hasar, sakatlık, can ya da mal kaybının meydana gelmesi ya da olasılığıdır.[13][10]
Tek bir tanım üzerinden hareket etmek gerekliliği nedeniyle Birleşmiş Milletlerin kabul
ettiği en genel tanımlı afet; “insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan,
normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkanlar ile
baş edilemeyen her türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tüm olaylardır” şeklinde ifade
edilmektedir.
Türk hukuk sisteminde afet mevzuatında tanım yapılmamış olup ilgili kanunlarda
deprem, yangın su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler diyerek
sayma yöntemi kullanılmıştır.

2.1. Doğal Afet Kavramı ve Sınıflandırılması
Can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve
mal kaybına neden olması bir diğeri ise çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da
başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün
nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve bazı
afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta
olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.[24]
Doğal Afetler;
-Jeolojik Doğal Afetler:
Deprem: Deprem, yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin
dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayıdır. Magma üzerinde
yüzen levhalar konveksiyonel akım sayesinde sürekli hareket halindedir. Kıtaların hareketi ile
plato sınırlarında kaynama ve ayrılmadaki sürtünmeden oluşan kinetik enerjinin aniden büyük
bir güçle boşalabilir. Yer katmanlarında oluşan şok dalgalarının sebep olduğu doğa olayına
deprem denir. Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde
yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili
diğer konuları inceleyen bilim dalına "Sismoloji" denir[24].
Heyelan: Heyelan ya da toprak kayması, zemini kaya veya yapay dolgu malzemesinden oluşan
bir yamacın yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru
hareketidir. Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi
altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla
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gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yeryüzünde çok sık
meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir ve aşınmada önemli rol oynarlar.
Büyük heyelanlar aynı zamanda topografyada derin izler bırakırlar. Türkiye'de en fazla görülen
yerler Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Doğu Karadeniz şerididir[24].
Yanardağ Patlamaları: Yanardağ ya da Volkan, magmanın (dünyanın iç tabakalarında
bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar), yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı
püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir. Güneş sisteminde bulunan kayalık gezegen ve
aylarda (bazıları çok aktif olan) birçok yanardağ olmasına rağmen, bu olgu, en azından
dünyada, genellikle tektonik plaka sınırlarında görülür. Ne var ki, sıcak nokta yanardağlarında
önemli istisnalar vardır. Yanardağların araştırıldığı bilim dalına volkanoloji (yanardağbilimi)
denir. [24].
-Meteorolojik Doğal Afetler(Hava Olayları):
Sel: Sel, bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan; ani,
büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl gibi büyük su
kitleleri kimi zaman fazlasıyla suyla yüklenir, bunun sonucunda taşarak yatağından çıkar ve
"sel" adı verilen bir doğal felakete neden olur. [24].
Çığ: Çığ, farklı nedenlerden dolayı dağdan aşağıya doğru kayan büyük kar kütleleridir. Bol kar
yağışı olduğunda, taze kar tabakasının alttaki eski tabakayla iyi kaynaşmaması sonucu, rüzgarın
kaldırdığı büyük bir kar kitlesinin aşağı inerek alttaki kar tabakası üzerinde kayması sonucu, ve
bir hayvan veya kayakçının oynak kar tabakasını çiğneyerek harekete geçirmesi sonucu çığ
oluşabilir. [24].
Fırtına: Hızlı esen rüzgar kendi kuvvetinin yanında çevresini de etkiler. Öncelikle estiği
denizde veya okyanusta suları kabartarak büyük dalgalar oluşturur. Fırtınaya yakalanan
yelkenli tekneler, herhangi bir liman ya da marinaya sığınamayacak kadar açıktaysalar,
fırtınaya hazırlık yapmaları gerekir. Şiddetli rüzgara karşı yapılacak en etkili önlem, yelkene
camadan vurmaktır. Bunun anlamı yelkenin alanını küçülterek, rüzgardan daha az
faydalanmaktır. Bu şekilde rüzgarın tekneyi bayıltıcı etkisinin birazda olsa önüne geçilmiş
olunur. O da yetmiyorsa teknedeki ana yelken indirilir ve ön yelkenle (flok veya cenova) seyire
devam edilir. [24].
Kuraklık: Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğin kaynaklana su kıtlığı olarak
tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana
gelebilir. Kuraklık genellikle yavaş gelişir ve sıklıkla uzun bir dönemi kapsar. Kurak iklimlerin
hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki
yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler. [24].
Orman Yangını: Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan ormanların kısmen
veya tamamen yanmasıdır. Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal
sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı orman
yangınları vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak bir çok zarara sebep olur. İklim
değişikliği ve kuraklık başlıca sonuçlardır. [24].
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Hortum: Hortum, kümülus bulutları ile bağlantılı olarak silindir şeklinde dönerek gezen bir
rüzgâr türüdür. Bu "hortum" bulutlardan yere kadar uzanır ve büyük yıkıcı güce sahip olan bir
doğa felâketidir. Hortumlar hakkında bir bilimsel teori ilk olarak 1917 yılında Alfred Wegener
tarafından üretilmiştir ve bu teori günümüzde de doğru olarak kabul edilmektedir. Bir denizin
ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu"
oluşturur. [24].

2.2. Afet Hukukunun Konusu ve Kapsamı
Afet terimin tanımından ve yapılan hukuki düzenlemeler afet hukukunun konusunu doğal
afetler ile sınırlandırmıştır. Doğal afetleri de sayma yoluyla Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su
baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler olarak sınırlandırmıştır.
Kapsamında ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler girmektedir.
2.2.1. Türkiye’deki Hukuki Düzenlemeler
Anayasa
Ülkemizde afet yönetimine ilişkin genel düzenlemeler, 1982 Anayasasının 119. Maddesi başta
olmak üzere diğer kanun ve yasal düzenlemelerle şekillenmektedir.[25]
Anayasanın ilgili maddesi Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun
başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir
kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet
hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu
düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik
bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı
geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye
Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü
takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.
Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek
üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci
maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici
olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla
düzenlenir.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü
maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî
Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
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Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak
üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye
Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.

Acil Durum ve Afet Yönetimi ile ilgili yürürlükte olan mevcut kanunlar;
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun;, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere,
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev
ve yetkilerini düzenlemeyi hedeflemektedir. [29]
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun; Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya
düşmesi, çığ,tasman ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak
derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlar hakkında hükümleri içerir.[28]
4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun;, tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını
sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi kurulmuş fonlardan
yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi hedeflemektedir.[34]
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu; tabii afetlerin tehditlerine maruz kalması muhtemel
mahaller yani "Hassas bölgeler”de alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve
faaliyetleri ihtiva eder.[38]
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu; binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi
zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince
teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler
sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak
sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.[30]
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun; afet riski altındaki
alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm
ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme,
tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektedir. [31]
4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne
ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü
Hakkında Kanun; Doğal afet bölgelerinde afete maruz kalanların, afetten kaynaklanan hukuki
uyuşmazlıkların çözümü amacıyla delillerin tespitine ilişkin istemleri gibi usule ilişkin
uygulamaların nasıl yapılacağı yönünde açıklamalar içermektedir. [39]
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6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu; yabancıların Türkiye’ye girişleri,
Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara
sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri
Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektedir. Söz konusu Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil
durum hizmetleri de bulunmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı ile müştereken, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve
etkilerinin azaltılması için alınacak tedbirler, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin
belirlenmesi ve sınıflandırılması, yeni kurulacak veya halen faaliyette bulunan işyerleri için
büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporunun hazırlanması, incelenmesi,
güvenlik raporu olmaması durumunda işin durdurulması veya işin devamına izin verilmesi ve
büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasına ilişkin diğer hususların
yönetmelikle düzenleneceği belirtilmektedir.
Yukarıda sayılan Kanunlar gereği çıkarılan Yönetmelikler ;
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında
Yönetmelik
Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik
Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma
Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik
Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair
Yönetmelik
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Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Geçici Koruma Yönetmeliği
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Bakanlar Kurulu Kararları
Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3
üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve
Seminerler ile Benzeri Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders
Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar
Diğer Düzenleyici İşlemler
İnsani Yardım Harcamaları Yönergesi
Geçici Koruma Altındaki Yabancılara İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında 2014/4 Sayılı
Genelge
2.2.2. Uluslararası Alandaki Hukuki Düzenlemeler
Birleşmiş Milletlerin afetlerin azaltılmasına yönelik hazırladığı uluslararası stratejisi
bulunmaktadır. (unısdr) (ing. united nations ınternational strategy for disaster reduction)
Stratejinin ana hedefi “afetler ve riskleri azaltarak 21inci yüzyılda daha güvenli bir dünya
oluşturmaktır.[23]
Ayrıca Birleşmiş Milletler afetler sonucu zarara uğrayan kişileri koruma adına Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK) (İng. United Nations Refugee Agency -UNHCR)ni kurmuştur.
Birleşmiş Milletler tarafından, dünya çapındaki mültecileri korumak için yapılan uluslararası
hareketleri düzenlemek, liderlik etmek ve mülteci sorunlarını çözmekle yetkilendirilmiş
birimdir.[23]
Afet, silahlı çatışma gibi nedenlerden dolayı parçalanmış aileleri yeniden bir araya getirmek
için Dördüncü Cenevre Konvansiyonuna taraf olan hükûmetlerin tüm tedbirleri alması
gereğinden ötürü uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülük de taraf devletleri bağlamaktadır.
(aile birleştirme (İng. restoring of family links-RFL) [23]
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Doğal afet olarak görünen kontrolsüz karbon salınımı sonucu ortaya çıkan küresel ısınma
nedeni ile Kyoto Protokolü imzaya açılmıştır. (İng. Kyoto Protocol) İnsan kaynaklı
faaliyetlerin neden olduğu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine karşı uluslararası
alanda atılan ilk ve en önemli adım olan, 1992’de Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan, 1994’te yürürlüğe giren BM İklim
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni (BMİDÇS - United Nations Framework Convention on
Climate Change) güçlendirmek üzere hazırlanan uluslararası anlaşmadır. 1997’de imzalanan
protokol, 2005’te yürürlüğe girebilmiştir. Kyoto Protokolündeki amaç, “atmosferdeki sera gazı
yoğunluğunun, iklime tehlikeli etki yapmayacak seviyelerde dengede kalmasını sağlamak”tır.
Özellikle sanayileşmiş ülkelere bağlayıcı sera gazı salımında sınırlama ve azaltma
yükümlülükleri getirmiştir. Kyoto Protokolü’nün süresi 2020’ye kadar uzatılmış olup,
uygulamadaki sorun ve güçlükler dikkate alınarak, tüm ülkeleri kapsayan ve daha geniş çaplı
bir anlaşmanın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Ayrıca ; 1868 yılında kurulmuş ve Kızılay adı altında ülkesinde faaliyet gösteren, Uluslararası
Kızılay-Kızılhaç Hareketinin diğer unsurlarıyla ilişkilerinde kendisini temsil edecek merkezi
yönetimi mevcut ve Hareketin temel prensiplerine göre faaliyette bulunan özerk bir
organizasyondur. Türkiye Kızılay Derneği’nin kuruluş amacı, her koşulda, yerde ve zamanda,
hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ızdırabını dindirmek
amacıyla, korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun
kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu,
saygıyı, iş birliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumak olup
hukuki statüsü ise Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1954 tarihinde imzaladığı Savaş
Durumunda Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 tarihli Cenevre Konvansiyonu ve 1986 yılında
25inci Uluslararası Kızılhaç Kızılay Konferansında 31 nolu karar ile kabul edilmiş, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin de taraf olduğu, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi statüsüne
ilişkin hukuki metin ile belirlenmiştir.. Türkiye Kızılay Derneği, afet yönetimi, sosyal yardım,
kan hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda görev yapan, kamu otoritelerine yardımcı
insani yardım kuruluşudur. Tam adı “Türkiye Kızılay Derneği” olan kuruluş “Türk Kızılayı”
ve “Kızılay” adlarını da kullanır.[26]
Uluslararası sağlık tüzüğü (UST 2005) (İng. international health bylaw) Uluslararası trafik ve
ticarete gereksiz müdahaleden kaçınarak halk sağlığı açısından ortaya çıkacak risk ile orantılı
ve sınırlı olarak hastalıkların uluslararası yayılmasını önlemeyi, bu hastalıklara karşı
korunmayı, yayılmalarını kontrol etmeyi ve halk sağlığı açısından gerekli cevabı vermeyi amaç
edinen, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Anayasası’nın ilgili maddelerine dayanarak 2005 yılında
güncellenen ve DSÖ’ ye üye ülkeler açısından bağlayıcı olan tüzüktür. [23]
Uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir çerçeve
bulunmamaktadır. Uluslararası afet müdahalesinde ortak bir hukuki zemine ihtiyaç ortadır lakin
mevcut durum farklı örgütlerden oluşan parçalı bir yapı sergilemektedir.
Uygulamalar
- Afet kavramı tartışılarak hangi olayların afet tanımı içine girdiği örneklendirilmiştir.
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- Günümüzde kentsel dönüşüm kavramının ulusal afet hukuku düzenlemelerle bağı
kurulmuştur.

Uygulama Soruları
1- Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden birer örnek veriniz ?
2- Ülkemizin taraf olmadığı ama olmasının yararlı olacağını düşündüğünüz uluslararası
sözleşmeleri araştırınız

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Afetin tanımı ve afet tanımına dahil olan kavramların irdelemesi yapılmıştır. Afet Hukukunun
kaynaklarının Anayasadan başlayarak, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik,
genelge kapsamında neler olduğu ve içerikleri incelenmiştir. Afet hukuku kapsamında taraf
olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve yürürlüğe konuluşları hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

2. Bölüm Sonu Soruları
1- Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olaylara ne ad verilir ?
A) Doğa olayı
B) Hukuki olay
C) Yapay olay
D) Vaka
E) Afet
2- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
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A) Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olaylardır.
B) Toplumun yaşantısını sekteye uğratmayan beklenen olaylardır.
C) Afetlerde yoğun zarar, ziyan ve yıkıma rastlanır.
D) Afet sosyal bir olgudur.
E) Afetlerin mağdurları sadece insanlar değildir.
3I- Can ve mal kaybına neden olurlar.
II-Başladıktan sonra insanlar tarafından engellenmeleri zaman alır.
III-Can ve mal kaybına neden olurlar.
Yukarıdakilerden hangisi afetlerin özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II, III
4I-119
II-120
III-121
IV- 122
V-123

“Ülkemizde afet yönetimine ilişkin genel düzenlemeler, 1982 Anayasasının………... maddeleri
başta olmak üzere diğer kanun ve yasal düzenlemelerle şekillenmektedir.” İfadesinde boş
bulunan alana yukarıdakilerden hangisi uygundur ?
A) Yalnız I
B) Yalnız V
C) I-II-III
D) I-II-III-IV
E) ) I-II-III-V
5- Aşağıdaki kanunlardan hangisi afetlerle doğrudan ilgili değildir?
A- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
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B- 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
C- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
D-6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
E- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
6- “Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektedir.” Bu
açıklamanın yasal dayanağı aşağıdaki düzenlemelerden hangisidir ?
A- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
B- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
C- Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar
Hakkında Yönetmelik
D-Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik
E- Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
7- I-Uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir çerçeve
bulunmamaktadır.
II- Uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir çerçeve
bulunmaktadır.
III-Uluslararası afet müdahalesinde ortak bir hukuki zemine ihtiyaç vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-III
8- Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay hareketinin temel ilkelerine uyumlu olarak kurulan
ülkemizdeki kurumun adı nedir ?
A- Yeşilay
B- Türk Kızılayı
C- Orköy
D- Halk Sağlığı Merkezleri
E- Halk Eğitim Merkezleri
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9- Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “Savaş Durumunda Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 tarihli
Cenevre Konvansiyonu” nu kaç yılında imzalamıştır?
A) 1949
B) 1950
C) 1952
D) 1953
E) 1954
10- Doğal afet olarak görünen kontrolsüz karbon salınımı sonucu ortaya çıkan küresel
ısınmanın dengelenmesi adına imzalanan düzenleneme aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A) Kyto Protokolü
B) Cenevre Konvansiyonu
C)Avrupa Birliği Çevresel Yatay Düzenlemeler
D) Avrupa Birliği Çevresel Dikey Düzenlemeler
E) Aarhus Sözleşmesi
2. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- E
2-B
3-E
4-A
5-E
6-A
7-E
8-B
9-E
10A

33

3- TOPLUMSAL HAYATA ETKİ EDEN AFETLER SEBEBİYLE ALINACAK
TEDBİRLER

Anahtar Kavramlar : Afet bölgesi, ilan, tespit

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Afetlerin Genel Hayata Etkililiğinin Tespiti
3.2. Afet Bölgelerinin İlan Ve Tespiti
3.3. Afet Bölgelerindeki Binaların Güçlendirilmesi ve
Yeniden Yapımı
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Afetlerin genel hayata etkililiğin tespitinde hangi kriterler önemli yer tutmaktadır?
2- Afet bölgelerin ilan ve tespitinde yetkili kim veya kimlerdir?
3- Afet bölgelerindeki
gerçekleştirilmektedir?

Konu

binaların

güçlendirilmesi

hangi

Kazanım

mevzuata

tabii

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

olarak

Elde
veya

Afetlerin genel hayata tesiri

Afetlerin
genel
hayata Ders Notu
tesirinin
tespitindeki
Afet Bölgelerinin ilan ve kriterlerinin neler olduğu Derslere Katılım
tespiti
bilinir.
Konu ile ilgili diğer yayınları
Mevzuat
Afet bölgelerinin ilan ve takip etme
tespitinde
kullanacağı
mevzuatı belirleyebilir.
Afet bölgelerinin ilanın ve
tespitinin hangi mercilerin
yaptığını ayırt edebilir.

3. TOPLUMSAL HAYATA ETKİ EDEN AFETLER SEBEBİYLE
ALINACAK TEDBİRLER
Afetler nedeniyle alınacak tedbirlerin belirlenebilmesi adına öncelikle söz konusu afetin genel
hayata etkililiğinin tespit edilmesinin ardından bu alanlardaki binaların güçlendirilmesi ve
yeniden yapımı esastır. Kriterler mevzuata uygun olarak belirlenmektedir.
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3.1. Afetlerin Genel Hayata Etkililiğinin Tespiti
Olmuş veya olması muhtemel âfetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı 1; meydana
gelen bir afetten:
a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10 unun.
b) 100 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun,
c) Nüfusu

5 bine kadar olan ilçe ve illerde enaz 20 binanın,

d)

»

5-10

»

»

e)

»

10-30

»

»

»

» 30

»

f)

»

30-50

»

»

» 40

»

g)

»

50 binden fazla

» 50

»

»

»

»

»

» 25

»

uıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanılamayacak derecede ağır hasar görmesi
halinde âfet o yerin genel hayatına etkilidir. [27]
Nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahali (yani muhtarlık) teşkil eden
kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar
görmesi halinde de âfet o yerin genel hayatına etkili sayılabilir.
Genel hayata etkililiğin tespitinde gözönünde tutulacak diğer hususlar:
a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,
b) Tarım ürünlerinden en az 1/3'ünün zarar görmüş olması,
c) Büyük ve küçük baş hayvanın telef olması,
d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,
e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon v.s.) kullanılmayacak
veya çalışmayacak derecede hasar görmüş olması,
f) Ulaşım imkânlarına çok sınırlı olması şeklinde belirlenmiştir.
Sayılar belirlenirken; alt kısmında veya başka bir bölümde ticaret yeri bulunan
konutların zarar görmesi halinde konut ve ticaret yerleri ayrı ayrı sayıma tabi tutulur.

1 Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
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Nüfus miktarının tesbitinde ise , en son yapılan ve sonuçları belli olan resmî nüfus sayını
rakamları dikkate alınmaktadır. [27]

3.2. Afet Bölgelerinin İlan Ve Tespiti
Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi
üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya
düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca tespit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin
sınırları imar planına, imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya
krokilere işlenmek suretiyle, afete maruz bölge olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca2 kararlaştırılır ve bu suretle tespit olunan sınırlar, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur. Mahalli şart ve
özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve kasabalarda
belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların mütalaası
alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.[28]
Yapılacak işlemlere esas olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kurulacak fen
kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri
incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir.[28]
Gereken hallerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine diğer bakanlık,
kurum ve mahalli idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tespiti çalışmalarında derhal
görevlendirmekle yükümlüdürler. [28]
Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve
boşaltılması gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir.
Bu makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır. Yıkılması gerekenler için en çok 15 gün süre
verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmadığı takdirde
durum, mahalli vasıtalarla ilan edilmek suretiyle, bildiri yapılmış sayılır. Mal sahibi veya vekili,
2 Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer
almıştır buna göre 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak 2 Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.
Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti"
ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılıyor.
Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.
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bu bildiriye karşı 7 gün içinde yetkili idare kurullarına itiraz edebilir. İdare kurulları bu itirazı
en geç 15 gün içinde inceler ve karara bağlar. Süresinde itiraz olunmayan, yahut itiraz olunup
da idare kurullarınca yıkılması onaylanan binaları mal sahibi yıkmadığı takdirde bu binalara el
konularak yıkma parası yıkıntıdan elde edilecek malzeme bedelinden ödenmek üzere, mahallin
en büyük mülkiye amirinin emri ile yıktırılır.[28]

3.3. Afet Bölgelerindeki Binaların Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapımı
Genel ifade ile 1 yıl içinde tamir ettirilmeyen binalar yıkılacak ve afet bölgelerinde fen
kurullarınca tehlikeli görülen yerler yapı ve ikamet için yasaklanacaktır. İmar planının
değiştirilmesi gereken yerlerde, planlar 5 ay içinde yaptırılacak ve izin verilen geçici baraka
inşaatının 1 yıl içinde yıkılması zorunlu olacaktır. [28]
Afetzedelerin taşınmasını gerektirecek durumlarda ise giderler Bakanlık tarafından
karşılanacaktır.[28]
Afet bölgelerinde yapılacak yapıların, yapı malzemelerinin taşıması gereken özellikler
bakımından Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ile Türk Standartları uygulanır. Türk
Standartlarının bulunmaması hâlinde ise uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlara uygun
olması şarttır.[40]
Afet bölgelerine dahil şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen kurullarınca
tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle tespit olunan yerler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgeleri sayılır ve bu bölgelerde bina yapılamaz ve
mevcut binalar onarılamaz. Ayrıca yapay dolgu zeminler üzerinde, inceleme ve değerlendirme
yapılarak özel önlem alınmadıkça bina yapılamaz.[28]
Su baskınına uğramış ve afet bölgesi kararnamesi kapsamına alınmış, yapı ve ikamet için yasak
bölge ilân edilen yerlerin dışında kalan yerlerde, ikinci fıkrada belirtilen şartlara uyulmak kaydı
ile bina yapılabilir ve mevcut binalar onarılabilir. Temel zemininin su altında kalma ihtimali
var ise, gerekli teknik tedbirler alınır. Değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak veya
güçlendirilecek binalarda; yeniden yapılacak veya değiştirilecek her bir kısmın, binanın su
baskınına dayanıklılığını arttıracak biçimde olması gerekir.[28]
Yangın afetine uğraması muhtemel saha olarak belirlenecek yerlerde yapılacak binalar ile
yangından sonra onarılacak binalarla ilgili olarak Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
hükümleri uygulanır.
Tesbit ve ilân olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmî
ve özel bütün binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı
tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi hakkında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.[28]
Uygulamalar
- Afetlerin genel hayata etkisinin tespitini günlük hayat içinde ilişkili olduğumuz hangi devlet
kurumu (valilik, belediyeler vs) yapmaktadır anlatılmıştır.
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- Afet bölgelerinin ilan ve tespitinin yapılması konusunda detaylı örnekler verilmiştir.

Uygulama Soruları
1- Vatandaş olarak afetlerin genel hayata tesirini belirlemedeki etkimiz nedir ? tartışınız
2- Afet bölgelerinin ilan ve tespiti kriterli her sene değişir mi yoksa bu durumun genel geçer
doğruları var mıdır ? Araştırınız

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Afetlerin genel hayata etkililiğin tespitinde kullanılan kriterler ile afet bölgelerin ilan ve
tespitinde yetkili olan merci veya mercilerin kimler olduğu açıklanmıştır. Ayrıca afet
bölgelerindeki binaların güçlendirilmesinin bağlı olduğu mevzuata detaylı olarak anlatılmıştır.

3. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
1- Olmuş veya olması muhtemel âfetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı; meydana
gelen bir afetten:
I-100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10 unun.
II-100 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 5 konutun,
III-Nüfusu 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 10 binanın,
IV- Nüfusu 50 binden fazla
ilçe ve illerde en az 50 binanın
yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanılamayacak derecede ağır hasar görmesi
halinde âfet o yerin genel hayatına etkilidir.
A- Yalnız I
B-Yalnız II
C- I-II-III
D- Yalnız IV
E- II-III
2- Aşağıdaki ifadede için hangi şık doğru olur ?
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Afet bölgelerinin ilan ve tespitininde su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler
…………… bakanlığın teklifi ile değerlendirmeye alınır.

A- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B- Maliye Bakanlığı
C- Orman ve Su İşleri Bakanlığı
D- Sağlık Bakanlığı
E- Milli Eğitim Bakanlığı
3- “Afet Bölgelerindeki Binaların Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapımı için İmar planının
değiştirilmesi gereken yerlerde planlar ………….. içinde yaptırılmalıdır”
Boş bırakılan yere gelmesi gereken şık hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1 yıl
B)3 ay
C) 5 ay
D) Derhal
E) 6 ay
4- “Afet bölgelerinde izin verilen geçici baraka inşaatının yıkılması ………. içinde zorunludur”
Boş bırakılan yere gelmesi gereken şık hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)1 yıl
B)2 yıl
C)6 ay
D)4 ay
E)5 ay
5- Afet bölgelerinin ilan ve tespitinde; Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine hangi bakanlıkça tespit edilir?
A) Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlık
B) Ulaşım Bakanlığı
C) Kültür ve Turizm Bakanlığı
D) Ekonomi Bakanlığı
E) Avrupa Birliği Bakanlığı
6- Afet bölgelerinin ilan ve tespitinde; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi
afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler hangi bakanlıkça tespit edelir?
A) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
B) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C) Avrupa Birliği Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı
7- Afet bölgelerinin ilan ve tespitininin karar merci hangi kurum-kuruluştur ?
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A) Cumhurbaşkanlığı
B) Başbakanlık
C) Genel Müdürlükler
D) Valilikler
E) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları
8- Afet bölgeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine ilgili …………… mahallinde
ilan olunur.
Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Valiliklerce
B) Büyük Şehir Belediyesinin ilgili birimlerince
C) Muhtarlıklarca
D) Kaymakamlıklarca
E) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince
9- Afet bölgeleri ilan ve tespiti için aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I-Mahalli şart ve özellikler dolayısiyle yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların
mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.
II-Yapılacak işlemlere esas olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kurulacak fen
kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri
incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir.
III- Gereken hallerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine diğer bakanlık, kurum
ve mahalli idareler yeteri kadar teknik personeli hasar tespiti çalışmalarında derhal
görevlendirmekle yükümlüdürler.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I-Arazinin tehlikeli durumu ve binaların gördüğü hasar bakımından yıktırılması ve boşaltılması
gerekenler hakkında, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayrı bir rapor verilir.
II-Bu makamlarca böyle binalar derhal boşalttırılır.
III-Yıkılması gerekenler için en çok 45 gün süre verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine
bildirilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
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D) I-II
E) I-II-III
3. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- E
2- A
3- C
4- A
5- A
6- B
7- A
8- A
9- E
10-C
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4- AFET SİGORTALARI

Anahtar Kavramlar: genel sigorta, afet sigortası

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Sigorta Hukuku Kavramı
4.2. Afet Sigortaları Hukuku
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Sigorta nedir ? sigorta hukukun kapsamı nasıl belirlenir?
2- Afet sigortaları nelerdir?
3- Afet sigortalarında yetkili kurum neresidir ?

Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Sigorta kavramı hakkında Ders Notu
genel bilgi sahibi olur.
Afet sigortaları
Derslere Katılım
Afet sigortaları konusunda
Afet sigortalarında yetkili genel
mevzuata
hakim Konu ile ilgili diğer yayınları
kurum
takip etme
olurlar.
Sigorta

Afet sigortalarında yetkili
merciinin ve zorunluluk
hallerinin neler olduğunu
bilirler.
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4- AFET SİGORTALARI
Binalarda
deprem
sonucu
meydana
gelebilecek
maddi
zararların
karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat
verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu
meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen oluşturulan sigorta
sistemidir. [30]

4.1. Sigorta Hukuku Kavramı
Sigorta; İtalyanca “sicurta” kelimesinden gelir. Bir zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin
sonuçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelir. Öngörülen tehlike meydana
gelirse, bunun ekonomik sonucuna sigortacı katlanır. Buna karşılık, çıkarını veya canını
sigorta ettiren kişi de para (prim) öder. Sigorta hukuku, “Büyük Adetler Kanunu’na’’
dayanır (The law of large numbers). Bu kanuna göre, ne kadar fazla olaylara dayanılırsa,
varsayılan olasılığa o kadar yaklaşılır. Sigortacılık, sıradan bir ticari faaliyet değil, ekonomik
ve sosyal işlevleri olan bir faaliyettir. Sigortacılığın bu işlevleri yerine getirebilmesi ve amacına
ulaşabilmesi, sigortanın yaygınlaşmasına, yaygınlaşması da sigortaya güven duyulmasına
bağlıdır. Bu nedenle, sigortacılık alanında faaliyette bulunan kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin
kurallara bağlanması ve faaliyetlerini bu kurallara uygun olarak yürütüp yürütmediklerinin
devlet tarafından denetlenmesi, sigorta ilişkisinin kurulması ve hükümlerine ilişkin temel
ilkelerin belirlenmesi zorunludur. [21]
Sigorta Hukuku, Türk Ticaret Kanunu3 (TTK),’nün 6.kitabı olup 1401-1520. maddeler
arasında düzenlenmiştir. Genel hükümler ve sigorta türlerine ilişkin özel hükümler olmak üzere
2 bölümde ele alınmıştır. [20]

3 14.02.2011 Tarih ve 6102 Sayılı Kanun.
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01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK ile birçok maddede kapsamlı değişiklik olmuş
ve birçok madde de ilk defa bu kanunla düzenlenmiştir. Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir
prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin,
rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat
süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi
veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. Ruhsatsız bir şirket ile onun bu
durumunu bilerek yapılan sigorta sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanununun 604 ve 605
inci maddeleri uygulanır. Türkiye’de yerleşik olmayan sigorta şirketleriyle kurulan sigorta
sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz (TTK Md. 1401). Sigorta hukukuna ilişkin temel
kavramlar ilgili Kanun’un 1401. Maddesi ve devamında tanımlanmıştır. Genel itibariyle bu
tanımlar aşağıda yer aldığı şekildedir; Karşılıklı sigorta;

Birden çok kişinin birleşerek,

içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını
tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı sigortadır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif
şirket şeklinde yürütülebilir. Reasürans; Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla,
tekrar sigorta ettirebilir.[19]

Reasürans, sigortacının,

sigorta ettirene karşı borç ve

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz; sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karşı, doğrudan
dava açmak ve istemde bulunma haklarını vermez. Geçerli olmayan sigorta; Sigorta ettirenin
veya sigortalının, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına
aykırı bir fiilinden doğabilecek bir zararını teminat altına almak amacıyla sigorta yapılamaz.
Sözleşmenin yapılması sırasında susma; Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen
kişinin, sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren otuz gün
içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. Temsil; Bir kişi, diğer bir kişinin
adına onu temsilen sigorta sözleşmesi yapabilir; temsilci yetkisi iz ise ilk sigorta döneminin
primlerinden sorumlu olur. Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi, rizikonun gerçekleşmesinden
önce veya 1458 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, riziko gerçekleşince de sözleşmeye
sonradan icazet verebilir. Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan
sözleşme, menfaati bulunması şartıyla, temsilci adına yapılmış sayılır. Talimat bulunmaması;
Temsilci, sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili herhangi bir talimat verilmemişse,
sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mutat şartlara göre yapar. Sigorta
menfaatinin yokluğu; Sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut
değilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda var olan menfaat,
sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur. Sigorta ettirenin borç
ve yükümlülükleri Prim ödeme borcu; Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi
ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel kanunlardaki
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hükümler saklıdır. Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksitin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki
primler için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile
gerçekleşir. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin
yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin
ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. Ödeme zamanı; Sigorta
priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme yapılır yapılmaz
ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve denizde eşya taşıma işlerine
ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile, sözleşmenin yapıldığı
anda ödenir. Yaptırım;

Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış

bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı 1440 ıncı maddede belirtilen süre içinde sözleşmeden
cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi
hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru
sonucu öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu
değiştirmez. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan
yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun
gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre tazminattan indirim
yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan yükümlülüğünün ihlali ile
gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu
ortadan kalkar; bağlantı yoksa sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı
dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder.[19]

4.2. Afet Sigortaları Hukuku
Afet sigortaları;
binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların
karşılanmasını teminden yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat
verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu
meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminden sunulacak sigorta
ve ikili sigorta teminatlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. [30]
6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununa göre; sunulacak sigorta ve reasürans teminatları,
Bakanlık nezdinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK)
tarafından verilir. Kurumun merkezi, teknik işleticinin idare merkezinin bulunduğu yerdir.
Kurumun tescilli isim hakkı Müsteşarlığa aittir.
Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete
tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve
ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle
Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem
sigortasına tâbidir. Söz konusu binalar ve bağımsız bölümler için malikler veya intifa hakkı
sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir. Malik
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veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı
sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür. Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve
taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi
durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin
tarife ve talimatlar ile azami teminat tutarı her yıl Bakan tarafından belirlenir ve Resmî
Gazetede yayımlanır. Sigorta primlerinin tespitinde; binanın yüzölçümü, inşaat türü ve kalitesi,
binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri, deprem riski ve benzeri unsurlar
değerlendirilir. Zorunlu deprem sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara
ilişkin tazminat, gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç
otuz gün içinde ödenir. Zorunlu deprem sigortasına ilişkin uygulama usul ve esasları ile sigorta
genel şartları Müsteşarlık tarafından belirlenir.[30]
Zorunlu deprem sigortasını yaptırmakla yükümlü olanlar, Kurum tarafından tespit edilir.
Mahallî idareler dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, sigorta
yükümlülerinin saptanmasına ve izlenmesine yönelik olarak Kurum tarafından kendilerinden
istenecek bilgileri belirli aralıklarla ve düzenli olarak vermek zorundadır. Bu konudaki bilgi
paylaşımı, gerektiği hâlde, elektronik ortamda yapılabilir. Kamu Konutları Kanununa tâbi olan
veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı
ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar
ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar
zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir.[30]
Tapu müdürlükleri, maliklerin veya intifa hakkı sahiplerinin taleplerine bağlı olarak
tapu kütüğünde bu sigortaya tâbi bağımsız bölümler ve binalarla ilgili tescil işlemlerini veya
tapuya kayıtlı taşınmazın kayda tâbi olmayan bir taşınmaza dönüşmesi hâli hariç olmak üzere
terkin işlemlerini zorunlu deprem sigortasının yaptırıldığı ve işlem tarihi itibarıyla geçerli
olduğu belgelenmedikçe yapamaz. Zorunlu deprem sigortasının kapsamına giren binalar ve
bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan su ve elektrik abonelik işlemlerinde, zorunlu
deprem sigortasının varlığı ilgili kuruluşça kontrol edilir.

Uygulamalar
- Yaşantımız boyunca yaptırdığımız isteğe bağlı ya da devlet eliyle desteklenen sigortalar
hakkında genel bilgi verilmiştir.
- Afet sigortalarının neler olduğu konusunda detaylı anlatım yapılmıştır.
- Mülkiyet hakkına sahip olduğumuz bir konutta afet sigortası yaptırmadığımızda
karşılaşacağımız yaptırımlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Uygulama Soruları
1- Vatandaş olarak isteğe bağlı sigorta yaptırdınız mı ? Yaptırdıysanız neler ?
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2- Mülkiyet hakkına sahip olduğunuz ya da kirada oturduğunuz konutun zorunlu afet
sigortasının olup olmadığını biliyor musunuz ?

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Sigorta; bir zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından
üstlenilmesi anlamına gelir. Bu tanımdan hareketle sigorta kavramı hakkında detaylı bilgi
verilerek sigorta hukukun kapsamının belirleniş şekilleri anlatılmıştır. Genel olarak sigorta
kavramı irdelendikten sonra afet sigortaları tanımı yapılmış ve söz konusu sigortaların neler
olduğu açıklanmıştır. Son olarak afet sigortalarında yetkili mercii hakkında detaylı bilgi
verilmiştir.

4. Bölüm Sonu Soruları
1Binalarda
deprem
sonucu
meydana
gelebilecek
maddi
zararların
karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat
verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu
meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminen oluşturulan sigorta
sisteminin genel adı nedir?
A) Afet sigortaları
B) Hayat Sigortaları
C) Kasko
D) Organ Sigortaları
E) Seyahat Sigortaları
2- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-Sigorta hukuku, “Büyük Adetler Kanunu’na’’ dayanır (The law of large numbers). Bu
kanuna göre, ne kadar fazla olaylara dayanılırsa, varsayılan olasılığa o kadar yaklaşılır.
II-Sigortacılık, sıradan bir ticari faaliyet değil, ekonomik ve sosyal işlevleri olan bir faaliyettir.
III-Sigortacılığın bu işlevleri yerine getirebilmesi ve amacına ulaşabilmesi, sigortanın
yaygınlaşmasına, yaygınlaşması da sigortaya güven duyulmasına bağlıdır. Bu nedenle,
sigortacılık alanında faaliyette bulunan kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin kurallara bağlanması
ve faaliyetlerini bu kurallara uygun olarak yürütüp yürütmediklerinin devlet tarafından
denetlenmesi, sigorta ilişkisinin kurulması ve hükümlerine ilişkin temel ilkelerin belirlenmesi
zorunludur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
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3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I-Sigorta Hukuku, Türk Ticaret Kanunu (TTK),’nun 5.kitabı olup 1401-1520. maddeler
arasında düzenlenmiştir.
II-Genel hükümler ve sigorta türlerine ilişkin özel hükümler olmak üzere 2 bölümde ele
alınmıştır. [20]
III-01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni TTK ile birçok maddede kapsamlı değişiklik
olmuş ve birçok madde de ilk defa bu kanunla düzenlenmiştir.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
4-Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan
tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç
kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir
para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeye verilen ad nedir ?
A) Eser Sözleşmesi
B) Sigorta Sözleşmesi
C) Vekalet Sözleşmesi
D) Kredi Sözleşmesi
E) Çevre Sözleşmesi
5- Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun gerçekleşmesi
durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmalarına verilen ad nedir?
A) Karşılıklı Sigorta
B) Reasürans
C) Geçerli olmayan sigorta
D) Sigorta Primi
E) Çoklu sigorta
6Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Afet sigortalarının amaçlarındandır ?
I- Binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminden
yaptırılacak zorunlu deprem sigortası belirlenmesi
II-Sigorta şirketlerince teminat verilemeyen çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana
gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminden sunulacak sigorta ve ikili
sigorta teminatlarının belirlenmesi
III- Sigorta sirketlerince teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu
meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini teminden sunulacak sigorta
ve ikili sigorta teminatlarının belirlenmesi
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A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I,II,III
7- Zorunlu deprem sigortası yasal olarak ……………………….. tarafından yaptırılmalıdır.
Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdaki şıklardan hangisidir?
A) Kiracılar
B) Malikler ve intifa hakkı sahipleri
C) Söz konusu binayı kiralayan veya satan emlakçılar
D) Devlet
E) Binaya ziyaretçi olarak gelen kişiler
8- Zorunlu deprem sigortası bulunan ve deprem nedeniyle hasar gören binalara ilişkin tazminat,
gerekli bilgi ve belgeler ile hasar tespitinin tamamlanmasını müteakip en geç kaç gün içinde
ödenir?
A) 7
B) 15
C) 10
D) 45
E) 30
9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
I-Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi
taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve
ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle
Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem
sigortasına tâbidir.
II-Söz konusu binalar ve bağımsız bölümler için devlet tarafından zorunlu deprem sigortası
yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir.
III-Malik veya intifa hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak
ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına
karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
10- Deprem Sigorta primlerinin tespitinde aşağıda sayılan hangi unsurlar değerlendirilir?
I-Binanın yüzölçümü,
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II-İnşaat türü ve kalitesi,
III-Binanın üzerinde bulunduğu arazinin zemin özellikleri,
IV-Deprem riski
A- Yalnız I
B-I- II
C- I-II-III
D- Yalnız IV
E- I-II-III- IV

4. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- A
2- E
3- A
4- B
5- A
6- E
7- B
8- E
9- B
10-E
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5. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA
TEMEL KAVRAMLAR

Anahtar Kavramlar : Riskli alan, Riskli Yapı ve Rezerv Alanı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Riskli Alan, Riskli Yapı ve Rezerv Yapı Alanı Tanımları
5.2. Riskli Alanlar ve Riskli Yapıların Tespiti
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Riskli alan ve riskli yapı alanı tanımlarını yapınız?
2- Rezerv yapı alanı tanımını yapınız?
2- Riskli alan ve riskli yapıların tespitini yapan kurum neresidir?

Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Riskli alan, riskli yapı,rezerv Ders Notu
yapı alanı nedir nasıl tespit
Riskli Yapı
edilir soruların cevabını Derslere Katılım
verebilir.
Rezerv Yapı Alanı
Konu ile ilgili diğer yayınları
Sözkonusu alanların tespitini takip etme
Riskli Alan, Rezerv Alanı ve yapan
merciinin
neresi
Riskli Yapıların Tespiti
olduğunu bilir.
Riskli Alan
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5. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
HAKKINDA TEMEL KAVRAMLAR
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek
üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları gereklilik arz etmektedir bu nedenle 2012
yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe
girmiştir. [31]

5.1. Riskli Alan, Riskli Yapı ve Rezerv Yapı Alanı Tanımları
Riskli alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca4 kararlaştırılan
alandır.[31]

4 Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer
almıştır buna göre 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak 2 Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.
Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti"
ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılıyor.
Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.
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Riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen
yapıdır. [31]
Rezerv yapı alanı; kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak
kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır.[31]

5.2. Riskli Alanlar ve Riskli Yapıların Tespiti
Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni
temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç
Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden
veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler
Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların
tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı
tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde itiraz edilebilir. Bu
itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri
arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil
edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. Bakanlık veya İdare tarafından
yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, binanın
paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları
üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve
binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir. [31]
Riskli yapılar, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, tespit tarihinden itibaren
en geç on iş günü içinde Bakanlık veya İdare tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu
kütüğüne işlenen belirtmeler hakkında, ilgili tapu müdürlüğünce ayni ve şahsi hak sahiplerine
bilgi verilir. [31]
Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz
edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların
yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister. [31]
İdarece;
Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı maliklerinden
istenilir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi
kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir. [31]
Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı
üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin
kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım
sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati
aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir. [31]
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60 günlük süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve
riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı
belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur. [31]
Sözkonusu süreler içinde riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara
elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve
kuruluşlardan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki
amire bildirilir. [31]
Maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı
öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki
ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır. [31]
Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında İdarece
veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur. [31]
Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair görevlerinin
gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin
hükümleri uygulanır. [31]
Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının
yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak
mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması
ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. [31]
Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından
belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin
kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur. [31]
İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri
gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar halinde
Müdürlüğe bildirir. Bu prosedüre göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya Müdürlükçe
yıkılır veya yıktırılır. [31]
Bakanlığın talebi üzerine; riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında olup Hazinenin özel
mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan; [31]
a) Kamu idarelerine tahsisli olanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, 189 ve 2565 sayılı
kanunlar kapsamında bulunan yerler için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak,
Maliye Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu5 kararıyla,

5 Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer
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b) Kamu idarelerine tahsisli olmayanlar, ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak Maliye
Bakanlığınca,
Bakanlığa tahsis edilir veya Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak
devredilebilir.
Hazine dışındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, bu Kanunun amaçları
çerçevesinde kullanılmak üzere maliki olan kamu idarelerinin görüşü alınarak Bakanlığın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu6 kararıyla Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya
Bakanlığın talebi üzerine TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir. Bu Kanuna göre
uygulamada bulunulan alanlarda yer alan tescil dışı alanlar, tapuda Hazine adına tescil
edildikten sonra Bakanlığa tahsis edilerek tasarrufuna bırakılır veya Bakanlığın talebi üzerine
TOKİ’ye ve İdareye bedelsiz olarak devredilebilir.
Tahsis ve devir tarihinden itibaren üç yıl içinde ve gerekli görülen hâllerde Bakanlığın talebi
üzerine Maliye Bakanlığınca uzatılan süre içinde maksadına uygun olarak kullanılmadığı

almıştır buna göre 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak 2 Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.
Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti"
ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılıyor.
Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.
6 Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer
almıştır buna göre 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak 2 Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.
Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti"
ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılıyor.
Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.
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Bakanlıkça tespit edilen taşınmazlar, bedelsiz olarak ve resen tapuda Hazine adına tescil edilir
veya önceki maliki olan kamu idaresine devredilir.
Mera Kanunu kapsamında olup riskli alanlarda ve riskli yapılarda yaşayanların nakledilmesi
için Bakanlıkça ihtiyaç duyulan taşınmazlar, tahsis amaçları değiştirilip tapuda Hazine adına
tescil edilir. [31]

Uygulamalar
- Riskli yapı, rezerv alanı, riskli alanlar hakkında günlük hayatımızdan uygulama örnekleri
verilmiştir.
- Yaşadığımız yerlerin riskli alan içinde olup olmadığını hangi idari mercilerin karar verdiğine
dair örneklemeler yapılmıştır.

Uygulama Soruları
1- Yaşadığınız konutun riskli yapı olup olmadığını araştırınız.
2- Mülkiyetinin sizde olduğu veya kirada oturduğunuz konutun riskli alan içinde olup
olmadığını biliyor musunuz? Eğer öyleyse üzerinize düşen vazifeler hakkında araştırma
yapınız.
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde,
fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek
üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları gereklilik arz etmektedir bu nedenle 2012
yılında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe
girmiştir. Sözkonusu kanuna göre riskli alan, riskli yapı ve rezerv yapı alanı tanımları
yapılmıştır. Riskli alan; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına
yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine kararlaştırılan alandır.
Riskli yapı; Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen
yapıdır. Rezerv yapı alanı; Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim
alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır
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5. Bölüm Sonu Soruları
1-Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve
arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini
teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenileme çalışmaları gereklilik arz etmektedir bu
nedenle 2012 yılında hangi kanun yürürlüğe girmiştir?
A)6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
B)- 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
C) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
D-)7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
E) 6831 sayılı Orman Kanunu

2- Riskli yapıların tespiti, masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle kimler tarafından
yaptırılır?
Boşluklara gelecek ifadeler hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A) Yapı malikleri veya kanuni temsilcileri
B) Kiracılar
C) Sigorta şirketleri
D) Bakanlık
E) İdare
3- Riskli alanların tespiti öncelikli kişiler tarafından t verilen süre içinde yaptırılmazsa ilgili
tespitler hangi kurum veya kuruluşça yapılır veya yaptırılır?
A) Bakanlık veya İdare
B) İdare
C) Kiracılar
D) Bakanlık
E) Malik
4- İdarece; kaç günden günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması
yapı maliklerinden istenilir?
A) 7
B)10
C)15
D) 30
E) 60
5- Riskli yapılarının yıkılması yerine eğer mümkünse aşağıdaki işlemlerden hangisi
uygulanabilir?
A) Boyama
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B) Tamirat
C) Tadilat
D) Güçlendirme
E) Taşınma
6- Kaç günlük süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir
?
A) 10
B) 60
C) 7
D) 15
E) 15
7- Riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilmesi esnasında riskli yapılar,
malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek kaç
günden az olmamak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur?
A) 20
B) 60
C) 15
D) 45
E) 30
8- Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının
yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak
mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, sonrasında hazırlatılması gerekli olan
uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlendirme projesi
B) Yapı izni
C) Ruhsat
D) Plan
E) İzin
9- Aşağıda verilen tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur ?
I- Riskli alan; Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma
riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine kararlaştırılan alandır.
II- Riskli yapı; Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da
yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen
yapıdır.
III- Rezerv yapı alanı; Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı
olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye
Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alanlardır
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A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
10- Aşağıdakilerden hangi kanunun ilgili maddesi uyarınca riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve
yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulabilir?
A) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
B) 6831 Sayılı Orman Kanunu
C) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
D) 3194 sayılı İmar Kanunu
E) 5543 sayılı İskan Kanunu

5. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- A
2- A
3- A
4-E
5- D
6- B
7- E
8- A
9- E
10-A
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6. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Anahtar Kavramlar : Riskli yapı , yıkım, kamulaştırma

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Riskli Yapıların Yıkımı
6.2. Kamulaştırma Durumu
6.3. Maliklerin Kendi Aralarında Anlaşmaları Durumu
6.4. Anlaşmanın Dışında Kalan Maliklerin Arsa Paylarının Durumu
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi esnasında riskli yapıların yıkımı kimler
tarafından gerçekleştirilecektir?
2- Riskli alanın kamulaştırılması mümkün müdür?
3- Riskli yapıların kamulaştırılması mümkün müdür?

Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Riskli Yapıların Yıkımı

Riskli
yapıların
hangi Ders Notu
koşullarda hangi mevzuat
Riskli
Yapıların hükümlerine
göre Derslere Katılım
Kamulaştırma durumu
gerçekleştirileceğinin
Konu ile ilgili diğer yayınları
cevabını verir.
takip etme
Riskli
yapıların
kamulaştırma
yapılıp
yapılmayacağı hakkında fikri
olur.
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6. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
6.1. Riskli Yapıların Yıkımı
Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden
az olmamak üzere süre verilecektir. Bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı
kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecektir. Yıkım için
süre verilen yapı malikinin öncelikli yükümlülüğü tahliye ve yıkımı gerçekleştirmektir. Bundan
başka; yapı maliki, maliki olduğu yapıyı kullanan kimselere de bildirim yapmakla yükümlüdür.
Bu bildirim şekle tabii değildir. Yazılı ya da sözlü bildirim yapılabilir. Bu süreç içinde yıkım
ruhsatı alınmalıdır. Yıkım ruhsatı riskli yapının yıkımının gerçekleştirilebilmesi için alınması
gereken ruhsattır. Yıkım ruhsatı yapı maliklerinden birinin talebi üzerine düzenlenir. Yapı
üzerinde birden fazla mülkiyet hakkı sahibi olsa da onlardan birinin talebi üzerine yıkım ruhsatı
düzenlenebilir.
Yıkım ruhsatı için yıkılacak yapının tahliye edildiği ve elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin
kapatıldığına dair ilgili kurumlardan belge alınması ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni
mesulün belirlenmesi şartları sağlandıktan sonra yapı maliklerinden birinin başvurusu üzerine
6 iş günü içinde idare tarafından düzenlenir.
Verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî
idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir. Riskli olarak tespit edilen
ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların yıktırılması Kanunun emredici
hükmüdür. Yıkım konusunda maliklerce herhangi bir karar alınmasına veya anlaşma
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sağlanmasına gerek yoktur. Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde
riskli binayı tahliye etmeyen malik veya kiracılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne
bildirilir.[31] Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler
hakkında, işlenen fiil ve hâlin durumuna göre Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca
Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

6.2. Kamulaştırma Durumu
Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile anlaşma
sağlanamaması halinde Bakanlık, TOKİ veya belediyeler tarafından acele kamulaştırma
yapılabilecektir.[31]

6.3. Maliklerin Kendi Aralarında Anlaşmaları Durumu
Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından
değerlendirilmesi esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında
maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir. Kanunun geçen 2/3 çoğunluk, malik
sayısının 2/3 çoğunluğu değil, sahip olunan hisseler oranında maliklerin 2/3 çoğunluğudur.[31]

6.4. Anlaşmanın Dışında Kalan Maliklerin Arsa Paylarının Durumu
2/3’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları,
rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile
satılacaktır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi
üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen
tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş
sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir.[31]

Uygulamalar
1- Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi esnasında riskli yapıların yıkımının kimler
tarafından yapıldığı günlük hayatımızdan örnekler verilerek anlatılmıştır
2- Genel olarak kamulaştırma hakkında bilgi verilip özel anlamda riskli alan veya yapıların
kamulaştırılması ile örnekler verilerek anlatılmıştır.

Uygulama Soruları
1- Takip ettiğiniz gazetelerden riskli alanların dönüştürülmesi ile şimdiye kadar okuduğunuz
herhangi bir ilgili haberi düşünüp yeni bilgilerinizle yorumlayınız.
2- Günlük hayatınızda kamulaştırma yapılmış alanlara rastladınız mı ? İrdeleyiniz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Riskli yapıların yıkımı ve kamulaştırması hakkında mevzuat hükümleri hakkında genel bilgiler
verilmiştir. Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere
60 günden az olmamak üzere süre verilecektir. Bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp
yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecektir.
Yıkım için süre verilen yapı malikinin öncelikli yükümlülüğü tahliye ve yıkımı
gerçekleştirmektir.

6. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-Yıkım konusunda maliklerce karar alınmalı veya anlaşma sağlanmalıdır.
II-Riskli olarak tespit edilen ve itiraz süreci sonunda riskli olduğu kesinleşen binaların
yıktırılması Kanunun emredici hükmüdür.
III- Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye
etmeyen malik veya kiracılar Belediyelere bildirilir.
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I,II,III
2- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi esnasında riskli yapıların yıktırma işlemleri
maliklerce riskli yapılar yaptırılmaz ise ……………………………….. tarafından
gerçekleştirilir.”
A) Bakanlık
B) Mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler vasıtasıyla
C) DSİ
D) AFAD
E) OGM
3- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli binanın yıktırılması için maliklere verilen süreler içerisinde riskli binayı tahliye
etmeyen malik veya kiracılar ……………………………….. bildirilir.
A) AFAD
B) TOKİ
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C) DSİ
D) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
E) Belediyeler
4- I- Bakanlık,
II-TOKİ
III-Belediyeler tarafından hangi halde yapabileceklerdir ?
Acele kamulaştırma işlemini yukarıda
verilen hangi kurum veya kuruluşlarca
yapılabilmektedir ?
A) Yalnız II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I- II- III
5- Acele kamulaştırma işlemi hangi halde veya hallerde yapabilecektir ?
A) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 10 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile
sağlanamaması halinde
B) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile
sağlanamaması halinde
C) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 20 gün içinde en az 2/3 çoğunluk ile
sağlanamaması halinde
D) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 30 gün içinde en az 3/5 çoğunluk ile
sağlanamaması halinde
E) ) Maliklere yapılacak tebligatı takip eden 10 gün içinde en az 3/5 çoğunluk ile
sağlanamaması halinde

anlaşma
anlaşma
anlaşma
anlaşma
anlaşma

6- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların ……………………..
tarafından değerlendirilmesi esastır.”
A) Malikler
B) Kiracılar
C) Belediyeler
D) Bakanlıklar
E) Bankalar
7- Anlaşmanın dışında kalan maliklerin arsa paylarının durumu ile ilgili aşağıdaki ibarelerden
hangisi veya hangileri yanlıştır?
I-3/5’lik çoğunluk ile alınacak karara katılmayanların bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları,
rayiç değerinden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile
satılır.
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II-Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit
edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir.
III-Yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya
Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir.
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II,III
8- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli binaların yıktırılması sonucu arsa halini alan taşınmazın değerlendirilmesinde aranan
çoğunluk oranı …………………. dir”
A) ½
B) 1/3
C) 2/3
D) 2/5
E) ¼
9- Riskli binaların yıktırılması sonucu arsa halini alan taşınmazın değerlendirilmesinde
paydaşlara satış gerçekleşmezse bu paylar kim veya kimler adına tapuda resen tescil edilir ?
A) Hazine
B) Belediyeler
C) Mahallede kadimden beri yaşayan kişiler
D) Komşular
E) Muhtar
10- I-Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60
günden az olmamak üzere süre verilecektir.
II-Bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30
günden az olmak üzere ek süre verilecektir.
III-Yıkım için süre verilen yapı malikinin öncelikli yükümlülüğü tahliye ve yıkımı
gerçekleştirmektir.
VI-Yapı maliki, maliki olduğu yapıyı kullanan kimselere bildirim yapmakla yükümlü değildir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II-III
D) II-IV
E) Yalnız IV
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6. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- B
2- B
3- D
4-E
5- B
6- A
7- A
8- C
9- A
10-E
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7. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDEKİ ÖZEL
DURUMLAR

Anahtar Kavramlar: Risk tespit, Raporlama, Dava

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. 6306 Sayılı Kanun Bağlamımda Yapılan Yardımlar
7.2. Riskli Alanlara İlişkin Uygulamalar
7.3. Risk Tespit Raporuna Karşı İtiraz ve Dava Açılması Halleri
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi
halinde öncelikli kurum neresidir?
2- Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkânları ile yapmak isteyenler için kredi
verilmesi ve bunun dışında başka kolaylıklar mevcut mudur?
3- Risk tespit raporuna itiraz hangi mercie yapılmalıdır?

Konu

Kazanım

Riskli
yapıların
yıkımı Riskli
yapıların
yıkımı
esnasında ve sonrasında esnasında ve sonrasında
yapılan yardımlar
yapılan yardımların neler
olduğunu bilir.
Riskli
tespit
raporunun
hazırlanması ve itiraz süreci Risk
tespit
raporunun
hazırlanması ve gerekiyorsa
itirazların hangi mercilere

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Ders Notu
Derslere Katılım
Konu ile ilgili diğer yayınları
takip etme
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yapılacağı konusunda bilgisi
olur

7. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
7.1. 6306 Sayılı Kanun Bağlamımda Yapılan Yardımlar
Risk raporu sonucunda binanın güçlendirilesi işlemi için kredi kullanımı; “6306 sayılı kanun
kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine
ilişkin karar” ile güçlendirilmesi gereken binalara yönelik güçlendirme kredisinden
faydalanılabilir.[31]
Yıkım kredisi; yıkım masrafları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel hesaptan
kredi verilebilir.
Ayrıca; Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkânları ile yapmak isteyenler için
kredi dışında başka kolaylıklar mevcuttur. 6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem,
sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar,
damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır.
Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta
muameleleri vergisi alınmaz.[32] Yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması yapı malikleri,
sınırlı ayni hak sahipleri veya kiracılar tarafından üstlenilmiş ise onlara konut ve işyeri kredisi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilebilir. Konut ve işyeri kredisi başvuruları
yapabilecek olanlar ; malikler, en az 1 yıl ikamet etme şartıyla kiracılar, sınırlı ayni hak
sahipleridir.
Konut ve işyeri kredisi başvurularına ilişkin süreç; kredi kullanmak isteyenler bulundukları
yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurur. İl Müdürlüklerince incelenen kredi
başvurularından uygun görülenler onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderilir. Onaylanan kredi karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen miktarda
değerler teminat olarak alınır ve kredi kullananlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında
kredi sözleşmesi düzenlenir. Bu sözleşmeler gayrimenkullerin tapu kayıtları ve bağımsız
bölümlere ait bilgileri, kredi borcu ve kredi şartları ile gerekli görülecek diğer bilgileri içerir.
Düzenlenen sözleşmeler üzerinden gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır. Açılan
kredinin %25’i peşin geri kalanını da 3 eşit taksitte inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak özel
hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.
Kanun kapsamında konutunu veya işyerini tahliye eden hak sahiplerine kira yardımı da
yapılabilmektedir. Kira yardımından yararlanacak kişiler; Mülkiyet hakkı sahipleri, sınırlı ayni
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hakka dayanarak konut veya işyerlerini kullananlar, kira sözleşmesine dayanarak konut veya
işyerlerini kullananlar. Kira yardımı için tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru
yapılması gerekmektedir. Kira yardımı süresi riskli alan ve rezerv yapı alanlarından 36 ay, riskli
yapılarda 18 aydır. Kira yardımı miktarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir ve
TÜFE oranına göre güncellenir. Kira yardımı, tahliye tarihinden itibaren başlar. Örnek ; İzmir,
Ankara, İstanbul illerinden maliklere yapılacak kira yardımı 2017 yılı için 860 TL olarak
belirlenmiştir. Aynı kişinin sahibi olduğu veya bir hakka dayanarak kullandığı bütün konut ve
işyerleri için kira yardımından yararlanması mümkündür. Sınırlı ayni hak sahipleri için 5 aya
kadar kiracılar için 2 aya kadar kira yardımı peşin olarak yapılabilir.
Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli
yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili
kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi,
mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.
Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.[31]

7.2. Riskli Alanlara İlişkin Uygulamalar
Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında öncelikle
maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulamalara ilişkin
iş ve işlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür. Riskli yapılarda,
parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama
yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı
ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar
verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet
gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine,
bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli
yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği ile
anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında
paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve karara
katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere
noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi
halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek
rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile
satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça
ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir. Anlaşmaya katılmayan
maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma
sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği
takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil
edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa
tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu
durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.
Üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın satışına karar
verilmesi halinde, bu satışın öncelikle Bakanlığa veya Bakanlığın uygun gördüğü bağlı veya
ilgili kuruluşuna veyahut da İdareye veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir. Bakanlıkça uygun
görülmesi hâlinde, arsa payları satın alınanlar ile konut veya işyeri sözleşmesi yapılabilir. Bir
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parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş
olması halinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip oldukları
hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bir parselde birden fazla
yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması halinde; a)
İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli olarak
tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak tespit edilen
bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin haklarının menfi
olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin talep
ve muvafakatine istinaden düzenlenir. b) Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte
değerlendirilebilmesi için, bu yapıların bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu
alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe re’sen yapılır
veya yaptırılır. Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile
tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil
işlemlerine üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip
oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu parsel veya
parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin, riskli yapıların
bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için, boş
parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra yapılacak
uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte
iki çoğunluğu ile karar verilir. (Riskli alanlarda; a) Malikler tarafından yürütülecek
uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, münferit
veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina
yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden
değerlendirilmesine, b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazlarda ilgili kurum
tarafından yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye, sahip oldukları hisseleri oranında
maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Uygulama alanında zeminden kaynaklanan
sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının
olmamasından dolayı yeni yapı yapılması mümkün değil ise, uygulama alanındaki yapının
yerine yapılacak yeni yapı, uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılabilir. Böyle bir
durumda Kanundan kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına
dair uygulama alanının bulunduğu ildeki Müdürlükten yazı alınır. Bu yazı Müdürlükçe ilgili
belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir. Kanun kapsamında Bakanlıkça yürütülen
uygulamalar neticesinden elde edilecek gelir ve hasılat, Kanunun 7 nci maddesinin beşinci
fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Kanun
kapsamında İdare ve TOKİ ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yürütülen
uygulamalardan elde edilen gelir ve hasılat dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak
kaydedilmez. İdare ve TOKİ tarafından Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda elde
edilen gelir ve hasılat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve TOKİ’nin
hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm uygulamaları dışındaki işler
için kullanılamaz. Ancak, İdare ve TOKİ tarafından yürütülen uygulamalara Bakanlıkça kaynak
aktarımı yapılmış ise, bu uygulamalardan elde edilecek gelir ve hasılatın belirli bir oranının
dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi yönünde Bakanlık ile İdare veya
TOKİ arasında protokol düzenlenebilir.[31]
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7.3. Risk Tespit Raporuna Karşı İtiraz ve Dava Açılması Halleri
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunun 3. maddesinde riskli yapı tespit yetkisinden
bahsedilmiştir. Bu madde uyarınca yapı “riskli yapı” olarak tespit edildikten sonra bu durum
ayni hak ve şahsi hak sahiplerine bir ‘risk tespit raporu’ sonucu ile bildirilmektedir. Raporun
hak sahiplerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde rapora itiraz edebilirler. [31]
Üst makama başvuru yolu, yani itiraz zorunlu değildir. Hak sahipleri, itiraz yolunu
kullanmayıp, 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, risk tespitinin
hak sahiplerine tebliğinden veya öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde İYUK madde 7
uyarınca bir iptal davası açabileceklerdir. Risk tespit raporlarına karşı açılacak iptal davasının
açılacağı görevli ve yetkili mahkeme, riskli yapının bulunduğu yer yetki alanına tabi olan il
idare mahkemesidir.[31]
6306 sayılı Kanun uyarınca taşınmazları arsa haline gelen malikler eğer taşınmazın yeniden
dönüştürülmesi hakkında üçte iki çoğunlukta karar alamazlarsa veya taşınmazı yeniden
dönüştürmek istemezlerse idare bu taşınmaz hakkında acele kamulaştırma kararı alabilir.
Kamulaştırma kararı da bir idari işlemdir. Bu idari işleme karşı da idari yargıda otuz (30) gün
içinde iptal davası açılabilir.[31]
Riskli yapılar konusunda açılacak iptal davalarına başka bir örnek de yıkım kararları ve riskli
yapılarda yıkıma yönelik 60 günlük süre veren kararlardır. Bunlara da aynı şekilde dava
açılabilir. Yine 2/3 çoğunluk kararına karşı çıktığı için 1/3 azınlık kat maliklerinin satılacak
bağımsız bölümlerine ilişkin SPK kuruluşlarının yaptığı değer tespitleri ve il müdürlüğünün
buna yönelik değer tespiti kararlarına karşı iptal davası açılabilir. Başka bir örnek ise, Bakanlık
İl Müdürlüklerince yapılacak 1/3 azınlık hak sahiplerinin dairelerinin satışı kararlarıdır. Azınlık
daire sahiplerinin paylarının satışına yönelik idari işlemlere karşı da tebliğinden itibaren 30 gün
içinde idari yargıda iptal davaları açılabilmektedir.[31]
6306 sayılı Kanuna göre riskli alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve
mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca kararlaştırılan alandır.7 Riskli alan kararı Resmi Gazetede ilan edilir. Bakanlar

7 Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer
almıştır buna göre 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak 2 Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.
Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti"
ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılıyor.
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Kurulunun aldığı riskli alan kararı bir idari işlemdir ve bu kararlara karşı Danıştay Kanunun 24.
maddesi gereğince Danıştay’da iptal davası açılabilecektir. 30 günlük dava açma süresi riskli
alan kararının Resmi Gazetede ilanı ile başlar.[31]
Bunun yanı sıra riskli alanda yapılacak olan projeler hakkında Belediye, İl Özel İdaresi veya
Bakanlığın yapmış olduğu diğer idari işlemlere karşı da iptal davası açılabilecektir. İptal
davasını açma süresi ilan tarihinden itibaren 30 gündür.[31]
Mevcut riskli yapıların başta deprem olmak üzere afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi, İdare
açısından 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu
zorunluluk doğrultusunda gereken tedbirlerin alınmasına yönelik olarak, İdarenin elinde var
olan seçeneklerden biri de, yeni rezerv yapı alanları tespit edilerek deprem bakımından risk
taşıyan bölgeler de oturan bir kısım halkın buralara yerleştirilmesi ve eski oturulan bölgelerdeki
can ve mal güvenliği üzerine oluşan risklerin bertaraf edilmesidir.[31]
Rezerv yapı alanı kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınmaktadır. Bu karar genel
düzenleyici işlemdir. Bu karara karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları Danıştay Kanunu
madde 24 gereğince yine Danıştay’da görülür.[31]
Rezerv yapı alanlarında kamu makamları ve ilgili idareler tarafından; hak sahiplerine yönelik
birçok idari işlem yapılmaktadır. Bu işlemlere karşı da taşınmazın bulunduğu idare
mahkemesinde iptal davaları açılabilir. Dava açma süresi 30 gündür ve bu süre rezerv yapı alan
kararının Resmi Gazetede ilanı veya ilgililer hakkında yapılan birel işlemlerin tebliği ile
başlayacaktır.[31]
Yıkım sürecine gelen yapıyı kullanan kiracılar yapıyı tahliye etmekle yükümlüdür. Çoğu zaman
kiracı kira sözleşmesinden önce kiralananı tahliye etmiş olacaktır. Bu durum da özellikle işyeri
kiralarında kiracının zarar uğramasını yol açabilir. Zarara uğrayan kiracı, örneğin tahliyenin
temel gerekçesi olan riskli yapı tespitine ilişkin raporun gerçeğe aykırılığının anlaşılması
durumunda hukuka aykırı davranışta bulunan kimselere karşı Türk Borçlar Kanununun haksız
fiile ilişkin hükümleri uyarınca; kiraya veren yapı malikine karşı ise kira sözleşmesi ilişkisi
uyarınca uğradığı zararı tazmin ettirmek üzere dava açabilir. [44]
Uygulamalar
1- Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi esnasında yapılan yardımlar örneklerle
açıklanmıştır.
2- Faiz desteğini bankaların verip vermediği ya da bakanlıkların bu konudaki yardımları günlük
hayattan enstantaneler sunularak anlatılmıştır.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.
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Uygulama Soruları
1- Sosyal medyadan riskli alanların dönüştürülmesi esnasında yapılan yardımlarla ilgili
gözünüze çarpan paylaşımları inceleyiniz.
2- Bankaların sayfalarına girerek yapılan yardımlar hakkında internet sayfalarında ilan olup
olmadığını inceleyiniz.
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Riskli yapıların yıkımı esnası ve sonrasında yapılacak yardımlar hakkında genel bilgi
verilmiştir. Risk raporu sonucunda binanın güçlendirilesi işlemi için kredi kullanımı; “6306
sayılı kanun kapsamında verilir. Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere
sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar” ile güçlendirilmesi gereken binalara yönelik
güçlendirme kredisinden faydalanılabilir. Yıkım kredisi; yıkım masrafları için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından özel hesaptan kredi verilebilir. Yapılacak olan işlem, sözleşme,
devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, damga vergisi, veraset ve intikal
vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Kullandırılan krediler sebebiyle lehe
alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz.

7. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I-Risk raporu sonucunda binanın güçlendirilesi işlemi için kredi kullanımı; “6306 sayılı kanun
kapsamında verilir.
II-Hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin karar”
ile güçlendirilmesi gereken binalara yönelik güçlendirme kredisinden faydalanılabilir.
III-Yıkım kredisi; yıkım masrafları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özel hesaptan
kredi verilebilir.
A) Yalnız II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I- II- III
2- Riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkânları ile yapmak isteyenler için kredi
dışında sağlanan kolaylıklar aşağıdaki hangi şıkta yanlış olarak ifade edilmiştir?
I- Yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, ,
damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır.
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II- Kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri
vergisi alınmaz
III- Belediyelerce alınan harçtan muaf değildir ancak indirim alabilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
3- Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli
yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili
kurumca belirlenecek tarihe kadar tanınan kolaylıklar aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir ?
A) Kalıcı konut tahsisi yapabilir.
B) Civar yerleşim yerlerinde rayiç bedel üzerinden bir konut miktarı kadar para yardımı
yapabilir.
C) Mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise,
Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir.
D) Banka kredilerinde faiz oranlarını düşük tutabilir.
E) Ev ve araba yardımı yapabilir.
4- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken kelime hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında uygulamada
öncelik ……………………….. tanınmıştır”
A) Kiracılar
B) Kullanıcılar
C) Malikler
D) Komşular
E) Bakanlık
5- Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit
edilmiş olması halinde uygulanacak prosedürün için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri
yanlıştır?
I-İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli olarak
tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir.
II-Riskli olarak tespit edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer
maliklerin haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli
yapıların maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.
III-Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların
bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, terk, ihdas
ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe re’sen yapılır veya yaptırılır.
IV-Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi
mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine
üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri
oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
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V-Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin,
riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi
için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra
yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin
en az dörtte bir çoğunluğu ile karar verilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız V
D) I-V
E) II-V
6- Uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden dolayı
veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı yapılması mümkün
değil ise, prosedür nasıl işleyecektir?
A) Yapı hakkı kaybedilir.
B) Uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılaşma yapılabilir.
C) Menkul inşaat yapılabilir.
D) Yapı hakkı kaybedilir, hak sahipleri başka bölgelere gönderilir
E) Menkul inşaatları ile birlikte hak sahipleri ülkenin farklı bölgelerine gönderilir.
7- Aşağıdaki metinde bş bırakılan yere gelmesi greken ibare hangi şıkta doğru verilmiştir?
“Yapılar, riskli yapı olarak tespit edildikten sonra bu durum ayni hak ve şahsi hak sahiplerine
bir ‘risk tespit raporu’ sonucu ile bildirilmektedir. Raporun hak sahiplerine tebliğ edildiği
tarihten itibaren …… gün içinde rapora itiraz edebilir.”
A) 7
B)10
C)15
D)30
E) 45
8- Hak sahipleri, itiraz yolunu kullanmayıp dava hakkını kullanmak isterlerse açacakları
davanın adı ve bu konu hakkında görevli ve yetkili mahkeme aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru verilmiştir ?
A) İptal- İl İdare Mahkemesi
B) Tazminat- Asliye Hukuk Mahkemesi
C) İptal- Asliye Hukuk Mahkemesi
D) Tazminat- Kadastro Mahkemesi
E) Tazminat- İl İdare Mahkemesi
9- “Riskli Alan kararlarına karşı görevli ve yetkili mahkeme …………….dır/dir.” Boş bırakılan
yere gelmesi gereken mahkeme hangisidir?
A) Yargıtay
B) Bölge Adliye Mahkemeleri
C) Anayasa Mahkemesi
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D) Kadastro Mahkemeleri
E) Danıştay
10- “İdare ve TOKİ tarafından …….. sayılı Kanun kapsamında yürütülen uygulamalardan elde
edilen gelir ve hasılatın kaydı ……… uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve TOKİ’nin
hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm uygulamaları dışındaki işler
için kullanılamaz.”
Yukarıda verilen metinde boş bırakılan yere gelecek ibareler hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A) 6306- kentsel dönüşüm
B) 6309- yeşil alan
C) 6306- rekreasyon alanı
D) 6831- orman alanı
E) 6306- spor alanı
7. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- E
2- C
3- C
4-C
5- C
6- B
7- C
8- A
9- E
10-A
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8.
AFET
RİSKİ
ALTINDAKİ
KAPSAMINDAKİ HUKUKİ SORUNLAR

ALANLARIN

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Anahtar Kavramlar : Kamu hizmeti, Yürütmeyi Durdurma Kararı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Riskli Alanlara Ve Yapılara Ulaştırılan Temel Kamu Hizmetlerinin Kesilmesi
8.2. Kanun Kapsamında İdari İşlemlere Karşın Yürütmeyi Durdurma Kararı
Verilmesinin Yasaklanması
8.3. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Diğer Kanunlar
Karşısında Üstünlük Tanınmasının Hukukiliği Sorunu

Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Riskli binalara verilen temel kamu hizmetlerinin kesilmesi mümkün müdür ?
2- Kanun kapsamında yürütmeyi durdurma kararı verilebilir mi ve bu kanun diğer kanunlara
üstün tutulabilir mi ?
3-Afet riski altındaki alanlarda diğer kanunlara üstünlük tanınabilir mi?
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Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Riskli Alanlara Ve Yapılara Riskli alanların ve yapılara Ders Notu
Ulaştırılan Temel Kamu ulaştırılan
kısıtlamaların
Hizmetlerinin Kesilmesi
hangi hallerde olabileceğini Derslere Katılım
bilir.
Konu ile ilgili diğer yayınları
takip etme

8. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
KAPSAMINDAKİ HUKUKİ SORUNLAR
8.1. Riskli Alanlara Ve Yapılara Ulaştırılan Temel Kamu Hizmetlerinin
Kesilmesi
Sözkonusu kanuna göre tasarruflar kısıtlanabilir. Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya
İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki
yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve
kuruluşlar tarafından durdurulur.

8.2. Kanun Kapsamında İdari İşlemlere Karşın Yürütmeyi Durdurma Kararı
Verilmesinin Yasaklanması
Bu Kanun uyarınca; “Tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu
davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez” hükmü bulunmakla birlikte Anayasa
Mahkemesinin 27.02.2014 tarihli kararı sonucu, İdare Mahkemelerinde kentsel dönüşüme
ilişkin idari kararların iptali için açılan davalarda, mahkeme eğer idari işlemin uygulanması
halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması durumu varsa ve işlem açıkça hukuka aykırı
görünüyorsa, gerekirse davalı idarenin savunmasını bile almadan dava açıldığında yürütmenin
durdurulması kararı verebilmektedir.
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6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un 6.maddesinin
9.fıkrasında; bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz
gün içinde 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava
açılabileceği ve bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği hükmü
düzenlenmiştir.
İdari Yargılama Usulu Kanunu ile yürütmenin durdurulması talebiyle bütün idari işlem için
mahkemeye başvuru hakkı tanınmasına rağmen söz konusu kanun ile getirilen istisnai durumun
mahkemeye başvuru hakkına uygun bir düzenleme olmadığı görülmektedir8.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanuna Diğer Kanunlar Karşısında
Üstünlük Tanınmasının Hukukiliği Sorunu

Uygulanmayacak mevzuat
6036 sayılı Kanunun 9. Maddesine istinaden uygulanmayacak kurallar;
(1) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan planlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda
ve imara ilişkin hükümler ihtiva eden özel kanunlar da dâhil olmak üzere diğer mevzuatta
belirtilen kısıtlamalara tabi değildir. Bu Kanuna tabi riskli yapılar, riskli alanlar ve rezerv yapı
alanları hakkında 7269 sayılı Kanunun uygulanıyor olması bu Kanunun uygulanmasına engel
teşkil etmez.
(2) Bu Kanun kapsamındaki alanlarda bu Kanunun öngördüğü uygulamaların zaruri kılması
hâlinde, bu uygulamaların gerektirdiği iş ve işlemler hakkında;
a) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanunun,
b) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun,
c) Afete maruz bölgeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanunun,
ç) 28/12/1960 tarihli ve 189 sayılı Millî Savunma Bakanlığı İskân İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası
ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salâhiyet
Verilmesi Hakkında Kanunun,

8 Anayasa Mahkemesinin 27.02.2014 tarihli kararı sonucu, İdare Mahkemelerinde kentsel dönüşüme ilişkin idari
kararların iptali için açılan davalarda, mahkeme eğer idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız
zararların doğması durumu varsa ve işlem açıkça hukuka aykırı görünüyorsa, gerekirse davalı idarenin
savunmasını bile almadan dava açıldığında yürütmenin durdurulması kararı verebilmektedir.
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d) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun,
e) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun,
f) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun,
g) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun,
ğ) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun,
h) 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların
Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun,
ı) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun,
i) Geri görünüm ve etkilenme bölgeleri bakımından 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi
Kanununun,
bu Kanunun uygulanmasını engelleyici hükümleri ve diğer kanunların bu Kanuna aykırı
hükümleri uygulanmaz. Ancak, bu Kanunun öngördüğü uygulamalar sırasında, bahsedilen
kanunların amaçları ayrıca gözetilir. Uygulamalar için 6831 sayılı Kanuna tabi alanların
kullanılması zaruri olduğu takdirde, başka yerlerde en az bu alanlar kadar alanın
ağaçlandırılması, 3573 sayılı Kanuna tabi alanların kullanılması zaruri olduğu takdirde de,
başka yerlerde en az bu alanlar kadar alanın zeytinlik alan hâline getirilmesi mecburidir.
(3) 2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması
hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınır.
Uygulamalar
1- Riskli binalara verilen temel kamu hizmetlerinin kesilmesi örneklerle açıklanmıştır.
2- Riskli alanlarda da kamu hizmetlerinin kesilebileceği detaylı olarak irdelenmiştir.

Uygulama Soruları
1- Temel kamu hizmetlerinin neler olduğunu gündelik yaşantınızdan örnekler vererek,
araştırarak söyleyiniz.
2- Günlük hayatınızda veya bir yakınınız riskli yapıda oturdu mu eğer öyleyse hizmetler
kesintiye uğradı mı konuyla ilişki kurarak irdeleyiniz.
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Riskli yapıların ve alanlarda kamu hizmetlerinin kısıtlanması hakkında mevzuat hükümleri
uyarınca genel bilgiler verilmiştir. Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından
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talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli
yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından
durdurulur. 6306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içinde İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir.
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8. Bölüm Sonu Soruları
1- I- Kanun gereği hiçbir tasarruf kısıtlanamaz.
II- Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak
sahiplerinin de görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal
gaz verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.
III-Kanun gereği sadece ulaşım hizmetinin kısıtlanması katiyen yasaktır.
IV- Kanun gereği sadece sosyal alan hizmetlerinin kısıtlanması katiyen yasaktır.
V- Kanun gereği sadece iletişim hizmetlerinin kısıtlanması katiyen yasaktır.
Riskli alanlara ve yapılara ulaştırılan temel kamu hizmetlerinin kesilmesi konusunda yukarıdaki
cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II-III
D) III-IV-V
E) I-II
2- 6306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren kaç
gün içinde İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir ?
A) 7
B)10
C)15
D)30
E) 60
3I-6306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu
uyarınca dava açılabilir.”
II- Dava süresi tebliğ tarihinden itibaren 20 gün içinde olmalıdır.
III- Bu davalarda da yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
3- 6306 sayılı Kanun uyarınca yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-III
E) I-II-III

4- Aşağıda verilen cümledeki boşluk hangi şıkta doğru olarak verilmiştir ?
“2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda uygulamada bulunulması
hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek …………… Bakanlığının görüşü alınır.”
A) Kültür ve Turizm Bakanlığı
B) Orman ve Su İşleri Bakanlığı
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C) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
D) Adalet Bakanlığı
E) Maliye Bakanlığı
5-I-6306 sayılı kanuna göre tasarruflar kısıtlanabilir.
II- Uygulama sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak
sahiplerinin görüşü alınmaz.
III-Riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmez ve verilen
hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) I-III
E) I-II-III

6-“6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un
6.maddesinin 9.fıkrasında; bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içinde 6.1.1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca
dava açılabileceği ve bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği hükmü
düzenlenmiştir.” Sözkonusu madde hangi mahkeme tarafından iptal edilmiştir ?
A) İdare Mahkemesi
B) Bölge Adliye Mahkemeleri
C) Anayasa Mahkemesi
D) Kadastro Mahkemesi
E) İş Mahkemesi
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9. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI TEŞKILATI VE GÖREVLERİ

Anahtar Kavramlar : AFAD, tarihçe, kurullar, hizmet birimleri

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Türkiye’de Afet Yönetimin Tarihçesi
9.2. AFAD Başkanlığı Teşkilatı ve Görevleri
9.3. AFAD Kapsamındaki Kurullar
9.4. AFAD Kapsamındaki Hizmet Birimleri
9.5. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri ve Planları
9.6. Afet ve Acil Durumlarda Mülki Amirlerin Sorumluluğu
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- AFAD Başkanlığı kurulları nelerdir?
2- AFAD Başkanlığı hizmet birimleri nelerdir?
3- Planlama nedir? Afet planları nelerdir?
4- Plan güncellemeleri nasıl gerçekleştirilmektedir?
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

AFAD Başkanlığı

AFAD Başkanlığı hakkında Ders Notu
genel bilgi sahibi olur.
AFAD Kurulları
Derslere Katılım
AFAD Kurullarının neler
AFAD Başkanlığı Hizmet olduğunu bilir.
Konu ile ilgili diğer yayınları
Birimleri
takip etme
AFAD hizmet birimleri ve
Planlama ve Afet Planları
AFAD Web Sitesi
görevlerini tanımlayabilir.
Planlama hakkında genel
bilgiye sahip olup Afet
Planları hakkında detaylı
bilgi edinir.
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9. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI TEŞKILATI VE
GÖREVLERİ
Sistemin örgütlenme boyutunda esas kurum Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığıdır. Bu yapının kurulması ile daha önceden afet yönetim sisteminde yer alan Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü kaldırılmış ve görevler, bu yeni kuruma devredilmiştir.
Bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Kara Yolları Genel Müdürlüğü,
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Kızılay Genel Müdürlüğü de bu sistem içinde yer alan diğer
kurumlardır. Yerel yönetimler bazında da vali ve kaymakamlar afetlerle ilgili
görevlendirilmişlerdir.

9.1. Türkiye’de Afet Yönetimin Tarihçesi
Günümüzde 29.05.2009 tarihinde çıkarılan 5902 sayılı yasa ile afetlerde ayrı ayrı görevleri
bulunan üç genel müdürlük ki bunlar; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve
Bayındırlık Bakanlığına Bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğüdür, kapatılarak Başbakanlık Afet
Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. Böylelikle afet ve acil durumların
tek elden yürütülmesi ve kargaşanın ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.[22] 2017 yılında

9.2. AFAD Başkanlığı Teşkilatı ve Görevleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD; 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902
sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi
kurumudur. Kurum doğrudan Başbakanlık'a bağlı çalışmakta iken Anayasa değişikliği ile
kurumların yeniden şekillenmesi kapsamında 4 Numaralı cumhurbaşkanlığı Kararanamesi ile
İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında
yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve
koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır. Her ilde, il özel idaresi
bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; bazı illerde
bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak
çalışmalarını sürdürmektedirler.[29]

9.3. AFAD Kapsamındaki Kurullar
AFAD kapsamında Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil durum
Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulu olmakla birlikte tüm bu kurullar 4 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılmış ve yerlerine sadece bir kurul konmuştur.
Kurulun adı “Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu’dur.

9.3.1. Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
Afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini azaltmak, afet ve acil durum
sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri belirlemek
amacıyla Başkan veya belirleyeceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı,
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İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyindeki birer temsilci ile afet ve acil durumlar
konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on
üniversite
öğretim
üyesi
arasından
Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından
Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca ihtiyaç halinde Kurul, Başkanın çağrısı üzerine
olağanüstü toplanabilir.
Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

9.4. AFAD Kapsamındaki Hizmet birimleri
9.4.1-Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı;
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar
azaltma planlarını yapmak veya yaptırmak.
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek.
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek, ç) Ayni, nakdi
ve insani yardım esaslarım belirlemek.
d) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve
değerlendirmek.
e) Afet ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kuramlara öneride bulunmak.
3) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
4) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
D Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.[29]
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9.4.2.Müdahale Dairesi Başkanlığı
Görevleri

aşağıda

sıralanmaktadır.

a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve
kuruluşlara ait her türlü kaynaklan değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye
yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek.
b) Başkanlık bünyesindeki afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek.
c) Kamu kuram ve kuraluşlan ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve
yönetilmesini sağlamak.
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek.
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
e) Koruyucu ve kurtancı faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
f) Afet ve acil durama ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek.
g) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak, ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. [29]
9.4.3. İyileştirme Dairesi Başkanlığı
a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin tedavi,
iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin
yürütülmesinde kamu kuram ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri
denetlemek.
ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin
ilerleme raporlarını hazırlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. [29]
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9.4.4.Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı;
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak,
uygulamak ve denetlemek.
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek.
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek.
ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını
sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.
d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı
alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve
özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 29]
9.4.5.Deprem Dairesi Başkanlığı;
a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi faaliyetlerini yürütmek.
b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje
işlemlerini yapmak.
c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil
toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespit ve etkin
kullanımını sağlamak.
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak politika önerilerini
belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde
Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar
deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana gelen depremin
büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmi olarak sadece Başkanlık tarafından
duyurulur.[29]
9.4.6- Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Personel ve Destek Hizmetleri Dairesinin görevleri şunlardır;
a) Başkanlığın insan kaynaklan politikası ve performans ölçütlerini belirlemek.
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b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek.
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek,
ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynaklan yönetmek.
d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu
kurum ve kuruluşlan ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

9.4.7. Bilgi Sistemleri Ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
2011 yılında kurulan Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı kurumumuzun bilişim
işlerini yürütmekle sorumludur. Başkanlık ; Etkin bir afet yönetim sisteminin, etkin bir AFAD
yönetimi olmadan ortaya koyulamayacağı düşüncesiyle bilişim stratejisini iki ana odak unsur
“Afetin Yönetimi ve AFAD’ın Yönetimi” üzerine kurgulamıştır.[29]
a) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin
standardını belirlemek ve denetlemek.
b) Afet ve acil durumlara ilişkin her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini
kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya işletilmesini
sağlamak.
c) E-Devlet uygulamalarının Başkanlık ile ilgili çalışmalarını yapmak, koordine etmek ve
yürütmek.
ç) Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak veya kurdurmak, formatlarını
hazırlamak, il afet ve acil durum müdürlükleri arasındaki bilgi standartlarını oluşturmak.
d) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş
akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.
e) Başkanlığın bilişim altyapısı ve haberleşme sisteminin kurulumu, bakımı, ikmali,
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini
almak, kripto merkezini kurmak, kurdurmak ve işletmek.
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9.4.8. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli
ve 5436 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve ilgili diğer mevzuatla strateji
geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
b) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

9.4.9. Eğitim Dairesi Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;














Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına ilişkin konularda kamuoyuna yönelik eğitici,
aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, topluma yönelik eğitimler
düzenlemek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları,
üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak.
Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek.
Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği içerisinde
tatbikatlar yapmak veya yaptırmak.
Başkanlık personeli ile Başkanlığın görev ve sorumluluk alanındaki hizmetleri yerine
getirecek diğer kurum ve kuruluş personelinin yetiştirilmesi, eğitilmesi ve bilgi
düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli programları planlamak, geliştirmek ve
uygulanmasını sağlamak; hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütülmesini
sağlamak ve değerlendirmek, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimini
planlamak, sınavlarını yapmak veya yaptırmak.
Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları
ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim politikası belirlemek,
eylem planı oluşturmak ve bu çerçevede eğitim programları oluşturulmasını sağlamak.
Başkanlığın görev ve faaliyetleri ile ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans
ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren konularda görsel, işitsel ve yazılı
dokümanların basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak, bu alandaki çalışmaları
teşvik etmek ve desteklemek, yapılan yayınları takip etmek, afet ve acil durum
yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları ve bilimsel çalışmaları izlemek,
derlemek, tasnif etmek ve ilgili dairelere bildirmek, kütüphane hizmetleri vermek ve
bu konularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
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9.4.10. Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlık teşkilatında veya Başkanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve
denetimini ilgili birimlerle işbirliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını ilgili mevzuatına,
önceden belirlenmiş planlara, amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına
göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen
sonuçları rapor haline getirerek eksikleri tespit etmek, performans değerlendirmesi yapmak,
uygulamadaki sorunlara ve yapılması gereken hususlara ilişkin valiliklere ve Başkanlığa yapıcı
önerilerde bulunmak.
b) İhtiyaç halinde Başkanlık teşkilatı ile Başkanlığın denetiminde olan hizmetlerle ilgili olarak
Başkanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde Başkan tarafından yapılan görevlendirme
kapsamında denetim, inceleme ve soruşturma yapmak.
c) İlgili mevzuatın Başkanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini kullanmak,
ç) Başkanlığın iç ve dış denetimini yapmak.
d) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
(2) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri ibraz
etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde görevlendirilen personele
göstermek ve bu personelin saymasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Denetimle
görevli personel, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı
derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak kayıt ve belgeleri istemeye
yetkilidir. Kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

9.4.11. Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır ;


Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Başkanlığın görev alanına giren



konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli
irtibat ve eşgüdümü sağlamak; Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda
uluslararası antlaşma, protokol ve belgelerin imzalanmasına yönelik iş ve işlemleri
koordine etmek.
Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum
çalışmaları ile ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Başkanlık
hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli
irtibat ve eşgüdümü sağlamak.
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Başkanın diğer ülke temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile yapacağı
görüşme ve toplantılarda koordinasyon hizmetini yürütmek.
Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantı,
konferans, çalıştay gibi süreçleri takip ederek Başkanlığın diğer birimleri ile
koordineli olarak yürütmek.
Uluslararası acil ve insani yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek, yürütmek ve bu
alanda tüm kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

9.4.12. Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı










Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
•Başkanlığın amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler de dâhil
olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımları kabul etmek, bunlarla ilgili
iş ve işlemleri yürütmek.
•Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet
bağışları ile ayni ve nakdî yardımları kabul etmek, bunlarla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek.
•Afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerine ülke çapında katılımın
yaygınlaştırılması, planlanması ve uygulanması için gerekli hususları belirlemek,
•Hizmetler sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzeme ve ekipmanları belirlemek ve
teminine destek olmak.
•Gönüllülük ile ilgili tüm konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile
sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
•Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. (2) Başkanlık, yurtiçinde ve
yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyaları
düzenleyebilir.

9.5. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri ve Planları
Planlama "dar" ve "geniş" anlamda olmak üzere iki biçimde tanımlanabilir. Geniş anlamda
planlama "şimdiki veriler ve gelecekteki muhtemel gelişmelerin ışığı altında belli bir amaca
ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir süreç" olarak tanımlanabilir Dar anlamda planlama ise,
"neyin, ne zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden kararlaştırma
sürecidir"[41]
Planlama
süreci
genellikle
6
aşamadan
oluşur;
Amaçların
Saptanması,
Olanakların Araştırılması (Stratejik Planlama Süreci), Seçeneklerin Belirlenmesi ve
Karşılaştırılması, En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi, Plan Hedeflerinin Saptanması,
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Planın Denetimi. Planlama için genel kaide olan bu süreçler Afet ve Acil durum Müdahale
Planlarında da geçerlidir. [41]
Planlama hazırlıklarında “afet planı” ve “acil durum planı” arasındaki farkın anlaşılması ve
hazırlığın bu eksende görülmesi önemlidir. Afet planları, en düşük seviyeden en yüksek
seviyeye sırayla, olay, acil durum ve afet için gerektiğinde uygulanmak üzere hazırlanır..
Planlamanın stratejik ve sistematik olması uygulamada etkili hedefleri getirecektir. Bunun için,
önce afet planlama süreci başlatılmalıdır; • Afet türüne göre kategorize edilmiş planlarda görev
alacak tüm paydaşlar bu sürece katılmalı, • Öncelikler belirlenmeli, • Eylemler ve uygulamanın
takibi için görevliler atanmalı, • Düzenli değerlendirmeler ile stratejiler gözden geçirilip
periyodik olarak güncellenmelidir. Planlama olağanüstü durum öncesi çalışmaların yaşamsal
bir parçasıdır. Planlama üç basamaktan oluşmaktadır: 1. Şimdiki durumu, kaynakları ve elde
edebilecek kaynakları saptamak, 2. Amaçları ortaya koymak, 3. Olağanüstü durum esnasında,
yapılacak Planlamanın durum saptaması basamağında 6 konuda bilgi toplanmalıdır: 1.
Uyulması gereken mevzuat, 2. Alanın coğrafi özellikleri, 3. Ulaşım ve haberleşme koşulları, 4.
Bu bölgede yaşayan halkın özellikleri, 5. Eldeki mevcut tıbbi araç- gereç ve personelin nitelik
ve niceliği ve elde edilebilecek tıbbi araç gereç ve personelin nitelik, niceliği, 6. Daha önce
benzer konuda yaşanmış deneyim hakkında istatistiksel bilgiler. Olağanüstü durum ortaya
çıktıktan sonra yaşamda kalanlar bu bölgede veya bölge dışında geçici yerleşim yerlerinde
yaşamlarına devam etmektedirler. Bu insanların hızlı bir şekilde sağlık durumlarının
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için bu bölgede oturan
kişilerin sağlık durumu ve beslenme durumu hakkındaki bilgilerin planlama döneminde düzenli
tutulması gerekir. Aksi takdirde olağanüstü bir durum karşısında yeni gelişen durum hakkında
sağlıklı değerlendirme yapılamaz. Bu konuda bilinmesi gereken özellikler, toplam nüfus,
nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı, risk grupları ve bunların bölgedeki toplam sayısı, ortalama
aile büyüklüğü gibi bilgiler düzenli olarak tutulmalıdır. Şimdiki durumu, kaynakları ve elde
edilebilecek kaynakları saptayabilmek için, insan gücünün değerlendirilmesi, araç-gereç ve
mevzuatın ortaya konması gereklidir.[41]

9.5.1. Afet ve Acil Durum Müdahale Planları
Afet ve acil durum hizmetleri; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme çalışmalarını kapsayacak
şekilde planlanır. Hizmetlerin tam ve eksiksiz olarak yapılması, hizmet bütünlüğünün
korunması, hizmetler arası etkileşimin dikkate alınması esastır. Yapılacak planlarda afet ve acil
durum hallerinde yürütülecek tüm hizmetler dikkate alınarak müdahale modelleri oluşturulur.
Modeller ulusal düzeyde koordinasyon ve saha destek ekip ve alt ekiplerini, yerel düzeyde ise
operasyon ve lojistik ekip ve alt ekiplerini içerir.[33]
Planlama, model oluşturma ve kapasite geliştirme çalışmaları; ulusal ve yerel düzeyde,
muhtemel afet türlerine, afetlere müdahale çalışmalarında karşılaşılabilecek operasyon
risklerine ve yaşanabilecek en kötü şartlar dikkate alınarak oluşturulacak varsayımlara göre
yapılır. Planlama ve model oluşturma çalışmalarında gelişen teknoloji dikkate alınır.[33]
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9.5.1.1.Türkiye Afet Müdahale Planı
Başkanlık tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla afet ve acil durumlara
ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait
görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet-öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale
planlamasının temel prensiplerini içeren Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanır. Plan, Afet ve
Acil Durum Yüksek Kurulunun kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer.[33]
Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ulusal ve yerel düzeyde müdahale organizasyon
sistemi oluşturulur ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bakım, finans ve idari
işler olmak üzere dört servis olarak yapılandırılır. Servislerin altında müdahale hizmetlerinin
yürütülmesi amacıyla hizmet grupları oluşturulur ve bu hizmet gruplarından sorumlu ana
çözüm ve destek çözüm ortaklarının sorumluluk ve görevleri belirlenir. Ulusal düzey hizmet
grubunun koordinasyonundan ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum veya kuruluş sorumludur.
Hizmet gruplarının ana çözüm ortakları, hizmetin yürütülmesinde yarar sağlayacak destek
çözüm ortaklarını belirler.[33]
Afet ve acil durumlarda uygulamaya konulmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı ile entegre
olacak şekilde ulusal düzey hizmet grubu planları ve ulusal düzey olay türü planları hazırlanır.
Hangi afet türleri için olay türü planı hazırlanacağı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
tarafından belirlenir.[33]
9.5.1.2.Ulusal düzey hizmet grubu planları
Ulusal düzey hizmet grubu planları, ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile
destek çözüm ortakları tarafından birlikte hazırlanır. Ulusal düzey hizmet grubu planlarının
birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek
onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının
onayı ile yürürlüğe girer. Ulusal düzey hizmet grubu planları Türkiye Afet Müdahale Planında
öngörülen veya hizmet grubunun niteliğine göre Başkanlıkça belirlenecek formata uygun ve
ayrıntılı olarak hazırlanır.[33]
Ulusal düzey hizmet grubu planlarında müdahale hizmetlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm
kaynakların mevcut durumu ülke düzeyinde tespit edilir.[33]

9.5.1.3. İl afet müdahale planı
Valinin başkanlığında il afet ve acil durum müdürlüğü koordinasyonunda bakanlık, kurum ve
kuruluşların taşra teşkilatları ve mahalli idarelerin katılımıyla afet ve acil durumlara ilişkin
müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait görev
ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale
planlamasının temel prensiplerini içeren Türkiye Afet Müdahale Planı ile entegre il afet
müdahale planı hazırlanır. İ1 afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum ve standartların
sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası, valiler
tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Afet ve acil durum yönetim merkezi kurulan ilçelerde
kaymakamlıklarca il afet müdahale planı dikkate alınarak ilçe afet müdahale planlan hazırlanır.
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Afet ve acil durum yönetim merkezi olmayan ilçelerde ise il afet müdahale planları bu ilçeler
de dikkate alınarak hazırlanır.[33]
İl afet müdahale planı kapsamında yerel düzeyde müdahale organizasyon sistemi oluşturulur
ve bu sistem operasyon, bilgi planlama, lojistik ve bakım ile finans ve idari işler olmak üzere
dört servis olarak yapılandırılır. Servislerin altında müdahale hizmetlerinin yürütülmesi
amacıyla ulusal düzeyde teşekkül eden hizmet grupları ile entegre şekilde yerel düzey hizmet
grupları oluşturulur ve bu hizmet gruplarından sorumlu ana çözüm ve destek çözüm ortaklarının
sorumluluk ve görevleri belirlenir. Yerel düzey hizmet grubunun koordinasyonundan ulusal
düzeyde görevlendirilen ana çözüm ortağı bakanlık, kurum veya kuruluşun il düzeyindeki bağlı
ya da ilgili örgütü sorumludur.[33]
Afet ve acil durumlarda uygulamaya konulmak üzere il afet müdahale planı ile entegre
olacak şekilde yerel düzey hizmet grubu operasyon planları ve yerel düzey olay türü planları
hazırlanır. Hangi afet türleri için ayrıca olay türü planı hazırlanacağı vali veya vali
yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı, belediye başkanı,
il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet gruplarından sorumlu il yöneticileri ile ihtiyaç duyulan
diğer il yöneticilerinden oluşan il afet ve acil durum koordinasyon kurulları tarafından
belirlenir.[33]

9.5.1.4.Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları
Yerel düzey hizmet grubu operasyon planları, ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve
kuruluşların taşra teşkilatı, bağlı ve ilgili birimleri tarafından destek çözüm ortaklarının da
katılımıyla hazırlanır ve il kurtarma ve yardım komitesinin görevlerini de yerine getirecek olan
il afet ve acil durum koordinasyon kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Taşra teşkilatı
olmayan ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların operasyon planları bağlı ve ilgili
birimleri tarafından bir vali yardımcısının başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planında
öngörülen formata uygun ve ayrıntılı olarak hazırlanır. Gerekli görülmesi halinde bölge teşkilatı
olan kurumların bölge müdürlüklerinden de destek alınır.[33]
Yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarında olay bölgesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm
kaynakların mevcut durumu il düzeyinde tespit edilir. Operasyon planlarında müdahale
çalışmalarında görevlendirilecek personel, ekipman, araç, gereç gibi kaynakları kapsayan
envanterler yer alır. Bu envanterler oluşturulurken destek illerden temin edilebilecek kaynaklar
da ayrı bir cetvelde dikkate alınır.[33]
Afet ve acil durum yönetim merkezinin mobil olarak oluşturulabileceği alan, hizmet
gruplarının konuşlanma alanları, hizmetlerin verileceği alanlar, çadır kent alanları, konteyner
kent alanları, geçici barınmaya uygun kamu binaları ve spor tesisleri, toplu konut alanları,
yardım ve çadır depolama ve dağıtım alanları, heliport alanları, garaj alanları, sahra hastanesi
ve mobil aşevi yerleri, alternatif hasta bakım alanları, soğuk hava depoları, geçici morg alanları,
toplu mezarlık alanları, telef olan hayvanlar için toplu gömü alanları, enkaz döküm alanları ile
ihtiyaç duyulacak diğer alanlar tespit edilir ve kapasiteleri ile birlikte koordinatlı olarak
haritalara ve kullanıma açılan veri tabanlarına işlenir.[33]
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9.5.1.5.Acil Durum Planı
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için acil durum planları
“İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanır.[33]
9.5.1.6.Planların Güncellenmesi
Afet ve acil durumlara ilişkin yapılacak plan ve eklerinde yer alan personel, malzeme,
araç, gereç gibi ihtiyaçlar takip edilir. Bu konularda eksiklik veya değişiklikler meydana
geldiğinde plan ve ekleri, planı hazırlayan kurum tarafından güncellenir. Plan üzerinde etkisi
olmayan ekler planı hazırlayan kurumun en üst yöneticisi tarafından, plan değişiklikleri ile plan
üzerinde değişiklik yapan ek değişiklikleri planı onaylamaya yetkili makam tarafından
onaylanır. Onaylanan planların birer sureti Başkanlığa ve sorumlu bakanlık, kurum ve
kuruluşlara gönderilir. Yapılan güncellemeler asli değişiklikleri içeriyorsa onaya tabidir.[33]
Tüm kurum ve kuruluşlar, afet müdahale organizasyon sistemi ile ilgili düzenli veri
girişini ve güncellemesini Başkanlıkça oluşturulacak ortak bilişim altyapısını kullanarak
yapar.[33]

9.5.2. Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri
Afet ve acil durum hizmetleri: Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme,
haberleşme, güvenlik ve trafik, arama-kurtarma, tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler,
altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar
tespit, ayni ve nakdi bağış yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda,
tarım ve hayvancılık, tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek
gibi çalışmalardır. [33]

9.6. Afet ve Acil Durumlarda Mülki Amirlerin Sorumluluğu
Afet ve acil durumlara müdahale ile sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar, valilikler ve
valilerce gerekli görülmesi halinde kaymakamlıklar, bünyelerinde kurulan afet ve acil durum
yönetim merkezlerince 7 gün 24 saat esasına göre afet ve acil durum hizmetlerinin
yürütülmesini sağlar.[33]
Yerel düzeyde afet ve acil durum hazırlıkları illerde valilerin, ilçelerde ise kaymakamların
koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşların desteği ile yapılır.[33]
Yerel düzeyde il afet ve acil durum yönetim merkezi altında hizmet grupları oluşturulur.[35]
Hizmet grubu yöneticisi; ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşun taşra teşkilatında afet
ve acil durumlar konusunda sorumlu bir birim bulunmadığı durumlarda, ilgili bakanlık, kurum
ve kuruluşun taşra teşkilatındaki üst yöneticileri arasından vali tarafından görevlendirilir.
Hizmet grubu yöneticilerine bağlı olarak hizmet grubu sekretaryası, operasyon ve lojistik
ekipleri oluşturulur. Ekiplerin görev alacakları alanda düzenli eğitilmeleri esastır. Hizmet grubu
yöneticisinin görevi afet ve acil durum hallerine hizmet grubunu hazırlamak, afet anında ise
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hizmet grubu çalışmalarını başlatmaktır. Hizmet gruplarının afet anında yönetimi için İçişleri
Bakanlığı, Başkanlık ile koordineli olarak yeterli sayıda mülki idare amiri görevlendirir. Hizmet
grubu yöneticisi, görevlendirilen mülki İdare amirine destek olmakla sorumludur.[33]
Sorumluluk alanlarına göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından
afet ve acil durumlar göz önüne alınmak suretiyle yeterli büyüklükte, afet risk değerlendirmesi
yapılmış geçici barınma alanları belirlenerek olanaklar dahilinde bu yerlerin altyapısı hazır hale
getirilir. Geçici barınma alanı olarak belirlenen yerler hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz.
Belediyelerce geçici iskan alanı olarak kullanılabilecek mevcut pazaryeri, park, bahçe ve yeşil
alanların altyapıları afetlerde kullanılabilir hale dönüştürülür.[36]
Sorumluluk alanlarına göre büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından
afet ve acil durumlar göz önüne alınmak suretiyle ihtiyaç duyulabilecek yapı stoğu envanteri,
güncel cadde ve sokak isimleri, toplu kullanım alanları gibi her türlü veri kent bilgi sistemlerine
işlenir ve güncel tutulur. Bu veriler Başkanlığın kullanımına açık tutulur.[33]
Seviyelere göre hazırlanan yerel afet ve acil durum senaryoları dikkate alınarak ihtiyaç
duyulacak kapasite geliştirme çalışmaları yapılır.[33]
Öncelikle insan kaynaklı kazalar ve teknolojik kazalara müdahalede görevli olmak üzere,
afetlerde destek arama kurtarma personeli olarak da çalışacak personelden oluşan, standartlara
uygun yeterli alet ve ekipmanla donatılmış arama kurtarma ekipleri organize sanayi bölgeleri
nezdinde kurulur ve Başkanlıkla koordinasyon halinde eğitilmeleri sağlanır.[33]
Olmuş veya olması muhtemel afet ve acil durumlarda can ve mal emniyeti açısından tehlikeli
yerlerde yaşayanlar vali ve kaymakamlar tarafından geçici olarak tahliye edilir. Tahliye
edileceklerin sevk, iskan, beslenme, sıhhi bakım ve yerlerine iade masrafları ile üretici hale
getirilmeleri için gereken harcamalar afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinden karşılanır.[33]
Düşman saldırılarına maruz kalabilecek bölgeler ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
tehlike ve tehdide maruz bölgelerdeki halkın can kaybını azaltmak ve buralardaki savunma
gücünü destekleyen, taşınabilir milli servetlerin düşman eline geçmesine engel olmak üzere,
gerektiğinde bunların tamamı veya bir kısmı güvenli bölgelere geçici olarak Bakanlar Kurulu9

9 Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer
almıştır buna göre 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak 2 Temmuz 2018’de Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.
Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar
Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.
Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan "İcra Vekilleri Heyeti"
ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen "Bakanlar Kurulu" ve "Başbakanlık" ibareleri,
"Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak değiştirildi.
Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış
olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılıyor.
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Karan ile tahliye edilebilir. Tahliyenin uygulanmasından il ve ilçe sınırları içerisinde vali ve
kaymakamlar sorumludur.[33]
Ülke düzeyinde erken uyarı, haber alma, yayma, ikaz ve alarm sistemleri; düşman hava
saldırıları ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı ilgili kurum ve
kuruluşlarla birlikte Başkanlık tarafından kurulur.[33]
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar; yangınla mücadele için mevcut personelden
ekiplerini kurmak, yangın önleme ve söndürme planlarını hazırlamak, kuruluşun özelliğine
göre gerekli araç, gereç ve malzemeyi hazır bulundurmak zorundadır.[33]
Uygulamalar
1- Afet ve acil durumlarda başvurabileceğimiz merciler detaylı olarak anlatılmıştır.
2- AFAD hakkında gazete haberleri taranmış genel bilgi uygulamalı olarak verilmiştir.
Uygulama Soruları
1- Eğitim öğretim hayatınızı nasıl planladınız sorusundan hareketle planlama ne demektir
irdeleyiniz?
2- AFAD kurulmadan önce hangi kuruluşlar vardı, genel kültür bilgilerinizle, duyumlarınızla
yanıtlamaya çalışınız.
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Türkiye’de Afet Yönetimin Tarihçesi hakkında genel bilgi sahibi olunduktan sonra AFAD
Başkanlığı teşkilatı ve görevleri detaylı olarak irdelenmiştir. AFAD Kapsamındaki Kurullar;
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, .Deprem
Danışma Kuruludur.Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu , yılda en az dört kez toplanır
AFAD Kapsamındaki Hizmet Birimleri irdelenip neler olduğu ortaya konulmuştur. Buna göre
; Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve trafik,
arama-kurtarma, Tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji,
sağlık, defin, Barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit, Ayni ve nakdi bağış
yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda, tarım ve hayvancılık,
tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek, afet ve acil durum
hizmetlerindendir. Başkanlık tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla afet ve acil
durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon
birimlerine ait görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet-öncesi, sırası ve sonrasına ait
müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren planın adı Türkiye Afet Müdahale Planıdır.
Afet ve acil durumlarda mülki amirlerin sorumluluğu hakkında genel bilgiler verilmiştir.
Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince
yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler
ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürmektedir.
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9. Bölüm Sonu Soruları
1I-İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
II-Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
III- Bayındırlık Bakanlığına Bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
IV- Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Yukarıdaki idarelerden hangisi veya hangileri şu an aktif bir kuruluş değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I-II-III
2- AFAD Başkanlığı Teşkilatı ve Görevleri hakkında aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur ?
A)Kurum doğrudan Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmaktadır.
B) Kurum İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır.
C) Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun
temel görevi değildir.
D) Her ilde, il özel idaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
bulunmamaktadır.
E) Bazı illerde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, AFAD’a bağlı
olarak çalışmalarını sürdürmektedirler, tümü kaldırılmıştır.
3I AFAD Kapsamındaki Kurullar; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kurulu, Deprem Danışma Kuruludur.
II- AFAD Kapsamındaki Kurul sadece ; Afet ve Acil Durum Danışma Kuruludur.
III- Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu yılda 4 kere toplanır.
AFAD Kapsamındaki Kurullar hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur ?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Yalnız IV
E) I-III
4- Afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini azaltmak, afet ve acil durum
sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri belirlemek
amacıyla Başkan veya belirleyeceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı,
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İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyindeki birer temsilci ile afet ve acil durumlar
konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on
üniversite
öğretim
üyesi
arasından
Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından
Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan birim aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
B) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
C) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü
D) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı
E) Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığı
5- Aşağıdakilerden hangisi AFAD Kapsamındaki Hizmet birimlerinden değildir ?
A) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
B)Müdahale Dairesi Başkanlığı
C)İyileştirme Dairesi Başkanlığı
D)Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
E) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü
6- “Başkanlık tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların katılımıyla afet ve acil durumlara
ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait
görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet-öncesi, sırası ve sonrasına ait müdahale
planlamasının temel prensiplerini içeren planın adı nedir ?
A) 5 yıllık Kalkınma Planı
B) Nazım İmar Planı
C) Türkiye Afet Müdahale Planı
D) Revize İmar Planı
E) Amenajman Planı
7- I- Ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile destek çözüm ortakları tarafından
birlikte hazırlanır.
II-Ulusal düzey hizmet grubu planlarının birbirleri arasındaki uyum ve standartların
sağlanabilmesi için Başkanlık tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir.
III- Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer.
IV_Ulusal düzey hizmet grubu planları Türkiye Afet Müdahale Planında öngörülen veya
hizmet grubunun niteliğine göre Başkanlıkça belirlenecek formata uygun ve ayrıntılı olarak
hazırlanır.
V- Ulusal düzey hizmet grubu planlarında müdahale hizmetlerinde ihtiyaç duyulabilecek tüm
kaynakların mevcut durumu bölge düzeyinde tespit edilir.
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Ulusal düzey hizmet grubu planları ile yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri
doğrudur?
A) I- II
B) I-II-III
C) III-IV
D) I-II-III-IV
E) II-III-IV

8- Afet türleri için olay türü planı hazırlayan kurum/kuruluşun/Kurul adı aşağıdaki şıklardan
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
B) İller Bankası
C) Merkez Bankası
D) Üniversiteler
E) Özel Planlama Şirketleri

9- AFAD kaç yılında kurulmuştur ?
A) 2008
B)2007
C) 2009
D) 2010
E) 2006
10- I-Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve
trafik, arama-kurtarma,
II-Tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin,
III-Barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit,
IV-Ayni ve nakdi bağış yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda,
tarım ve hayvancılık, tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek
V-Kütüphane sağlama
Afet ve acil durum hizmetleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangileridir ?
A) I- II
B) I-II-III
C) III-IV
D) I-II-III-IV
E) II-III-IV
9. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- E
2- B
3- B
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4- A
5- E
6- C
7- D
8- A
9- C
10-D

10. SİVİL SAVUNMA VE AFET HUKUKU İLİŞKİSİ

Anahtar kavramlar: Sivil savunma, Afet hukuku, Tarihçe
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sivil Savunma
10.2. Sivil Savunma ile Afet Hukuku İlişkisi
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Sivil Savunma nedir?
2- Ülkemizdeki sivil savunmanın tarihçesi nasıl gerçekleşmiştir?
3- Sivil savunma ile afet hukuku ilişkisi nasıl kurulur?

Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Sivil savunma
hakkında Ders Notu
genel bilgi sahibi olur.
Derslere Katılım
Sivil savunma ile Afet
Hukuku ilişkisi
Afet hukuku ile sivil
savunma arasındaki bağın Konu ile ilgili diğer yayınları
Ülkemizde sivil savunma hangi mevzuat hükümleri ile takip etme
kavramının tarihçesi
kurulduğunu bilir.
Sivil Savunma

110

10. SİVİL SAVUNMA VE AFET HUKUKU İLİŞKİSİ
10.1. Sivil Savunma:
Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem
taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını
sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede
desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve
kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.[29]
Ülkemizdeki Sivil Savunma Hizmetleri, ilk olarak 1928 yılında yürürlüğe konulan “Cephe
Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi” ile düzenlenmiştir.
1938 yılında 3502 sayılı “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulmuş, illerde seferberlik
müdürlükleri kurularak sivil savunma hizmetleri yürütülmüştür.
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1958 yılında çıkarılan ve 28 Şubat 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafaa
Kanunu”nun adı daha sonra 586 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile “Sivil Savunma
Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

10.2. Sivil Savunma ile Afet Hukuku İlişkisi
Sivil Savunma Kanununa göre; hayati ehemmiyet ve hususiyetlerinden dolayı düşman
taarruzlarına bilhassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkilerle tesisler ve tabii afetlerin
tehditlerine maruz kalması muhtemel mahallere "Hassas bölge" denilmekte olup buralar
öncelikle sivil savunma mecburiyet ve mükellefiyetindedir.
Tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler hassas bölge olarak; 7269 sayılı
kanunun 2 nci maddesine göre tesbit ve ilan olunur.
İlgili maddeye göre;
Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi
üzerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya
düşmesi ve çığ gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca tespit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin
sınırları imar planına, imar planı bulunmayan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya
krokilere işlenmek suretiyle, afete maruz bölge olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
Bu suretle tespit olunan sınırlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği üzerine ilgili
valiliklerce mahallinde ilan olunur.
Mahalli şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar, şehir ve
kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve kaymakamların
mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.

25/05/2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun” yürürlüğe konulmuş olup, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile
il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaldırılmıştır. Bu Kanun ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. Sivil savunma
hizmetleri Başkanlık bünyesinde bulunan Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı ve il afet ve acil
durum müdürlüklerince yürütülmektedir.[29]
Uygulamalar
1- Sivil savunma faaliyetleri örneklerle detaylandırılmıştır.
Uygulama Soruları
1- sivil savunma faaliyetleri içinde yer alan halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her
türlü silahsız ve koruyucu tedbir hakkında bildiğiniz örnekleri anlatınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Sivil Savunmanın tanımı yapılarak düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az
seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması
ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk
tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi, halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her
türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerinin sivil savunma faaliyetleti içinde
olduğu anlatılmıştır. Sivil savunma ile ilgili mevzuat detaylı olarak irdelenerek afet hukuku ile
ilişkisi kurulmuştur.

10. Bölüm Sonu Soruları
1- I)Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi
II)Hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin
devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması
III-Savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi
IV- Halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir
ve faaliyetleri
V-Tarım ve ormancılık faaliyetlerini teşvik etmek
Yukarıdaki faaliyetlerden hangisi veya hangileri sivil savunmanın faaliyetleri arasında
sayılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız V
C) I-V
D) II-V
E) II-III-IV
2- Cephe Gerisinin Havaya Karşı Müdafaa Ve Muhafazası Talimnamesi ile ülkemizdeki Sivil
Savunma Hizmetleri düzenlenmiştir. Sözkonusu düzenleme hangi yıl yapılmıştır ?
A) 1905
B) 1928
C) 1942
D) 1982
E) 2012
3- “Pasif Korunma Kanunu” yürürlüğe konulduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1910
B)1940
C) 1938
D)1950
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E)1985
4- Verilen şıklardan hangisi illerde seferberlik müdürlükleri kurulup sivil savunma hizmetleri
yürütülmesini sağlamıştır?
A) 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu
B) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
c) 66 sayılı istiklal MADALYASI KANUNU
D) 442 sayılı Köy Kanunu
E) 5272 Sayılı Belediye Kanunu
5- 1959 tarihinde yürürlüğe konulan 7126 sayılı “Sivil Müdafaa Kanunu’nun adı değişikliğe
uğramıştır. Aşağıdaki şıklarsan hangisi değişiklik sonrası kanunun adıdır?
A) 3502 sayılı Pasif Korunma Kanunu
B) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
C) 442 sayılı Köy Kanunu
D) Sivil Savunma Kanunu
E) 5272 Sayılı Belediye Kanunu

6- Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri kaç yılında
kaldırılmıştır ?
A) 2009
D) 2010
C)2002
D)2005
E)1999
7- Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile il/ilçe sivil savunma müdürlükleri hangi kanunla
kaldırılmıştır?
A) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
B) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
C) 5902 sayılı “Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun
D)6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
E) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
8- Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
kurulan kurumlar aşağıdaki şıklardan hangisidir??
A) Sadece il afet ve acil durum müdürlükleri
B) Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı
C) Sadece Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
D) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlükleri
E) Belediye hizmet birimleri
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9I- Sivil savunma hizmetleri
II- Eğitim hizmetleri
III-Sağlık hizmetleri
IV-Ulaşım hizmetleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Başkanlık bünyesinde bulunan Sivil Savunma Dairesi
Başkanlığı ve il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütülen hizmetlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II
D) III-IV
E) II-III-IV

10- Tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler hassas bölge olarak; hangi kanuna göree
tespit ve ilan olunur?
A) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
B) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
C)7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
D)6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
E) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
10. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- B
2- B
3- C
4-A
5- D
6- A
7- C
8- D
9- A
10-A
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11. ULUSLARARASI AFET MÜDAHALE HUKUKU

Anahtar Kavramlar : Afet , koordinasyon, uluslararası, birim
Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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11.1.Uluslararası Afet Koordinasyon Birimleri
11.2.Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Dair Düzenlemeler

Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Uluslararası afet koordinasyon birimleri nelerdir?
2- Afet Müdahale hukukuna ilişkin uluslararası antlaşmalar nelerdir?
3- Türk afet yönetim sisteminin uluslararası afet müdahale hukukuna uyumlandırılması nasıl
yapılmaktadır?

Konu

Kazanım

Uluslararası
Afet Uluslararası Afet Müdahale
Koordinasyon birimleri
Hukuku ile ilgili uluslaraası
antlaşmaların neler olduğunu
Afet Müdahale Hukukuna bilir.
ilişkin
uluslararası
anlaşmalar
Uluslararası
Afet
koordinasyon birimlerinin
adlarını bilerek görevleri
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Ders Notu
Derslere Katılım
Konu ile ilgili diğer yayınları
takip etme
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11. ULUSLARARASI AFET MÜDAHALE HUKUKU
Afetin meydana gelmesi ile afet yönetiminin müdahale aşaması başlar ve afetin olduğu andan
itibaren ilk saatleri, ilk birkaç günü ve bu dönemde yapılan arama-kurtarma ve ilkyardım
çalışmalarını kapsar. Bu aşama mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı kurtarmayı veya
tedavi etmeyi, evsizlere barınma ve beslenme imkanı sağlamayı, yangın gibi ikincil tehlikelerin
önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin alınmasını, yeniden inşa aşaması için temel
oluşturacak hazırlıkları yapmayı (hasar tespitlerinin yapılması, kriz merkezlerinin
oluşturulması gibi), bölgeyle ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayacak olan kanallarının
oluşturulmasını, ihtiyaçların belirlenmesi,· geçici iskan; çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik,
tehlikeli yıkıntıların kaldırılmasını kapsar. [42]

11.1.Uluslararası Afet Koordinasyon Birimleri
Uluslararası afet müdahalesinde koordinasyonu sağlamak için kurulmuş olan birim Birleşmiş
Milletler bünyesindeki OCHA dır. Yaptığı işler beş başlık altında toplanabilir:[18]
- İnsani Yardımın Koordinasyonu
- İnsani Yardım Politikaları Geliştirme
- İnsani Yardıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Ve Haklarının Savunulması
- İnsani Yardım Gereken Alanlarda Bilgi Yönetimi
- İnsani Yardım Gereken Konularda Finansman Sağlama Ve Finansman Yönetimi
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Türkiye için aktivite göstermemekle beraber mevcut ofisi bulunmaktadır ve Suriye ve Irak
yardımlarını koordine etmektedir.
UN-UNDAC United Nations Disaster Assesment and Coordination Team Birleşmiş Milletler
Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi
Müdahale edilen ülkenin yerel makamlarına ve BM’nin ülke koordinatörüne;
–Uluslararası Müdahalecilerin Koordinasyonu,
–Olay Yeri Operasyon Koordinasyon Merkezi’nin (OSOCC)kurulumu,
–Afetin ilk fazında olay yeri koordinasyonu,
–Koordinasyon/değerlendirme/bilgi prosesi konularında destek olur
UN-INSARAG InternationalSearch and RescueAdvisory Group Uluslararası Arama ve
Kurtarma Tavsiye Grubu
INSARAG 1988 Ermenistan depreminde hissedilen arama kurtarma çalışmalarının
koordinasyonundaki eksikliğinin hissedilmesi ile Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarmanın
koordinasyon ve verimini arttırmak için 1991 yılında Birleşmiş Milletler çatısı altında
kurulmuştur.USAR (Urban Search And Rescue) olarak tabir edilen Kentsel Arama ve Kurtarma
(KAVK) çalışmaları ile ilgilenir
UN-OSOCCOn-Site Operations Coordination Centre Olay Yeri Operasyon Koordinasyon
Merkezi
Ulusal makamların koordinasyonuna aracılık yapar,
•Olay yerine uluslararası yardım sağlar,
•Ulusal ve uluslararası yardım makamları arasında bilgi alışverişini kolaylaştırır (listeleri
günceller, raporları hazırlar ve toplantılar düzenler),
•Olay yerinde uluslararası yardım operasyonlarının planlanmasına platform oluşturur,
•Ulusal makamlarla işbirliği içinde lojistik destek sağlar
UN-UNJLC United Nations Joint Logictic Center Birleşmiş Milletler Ortak Lojistik Merkezi
Birleşmiş Milletler Ortak Lojistik Merkezi, Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve
Koordinasyon Ekibi’ne yardım operasyonlarında lojistik tedarikini değerlendirme ve
yönetmede yardımcı olur.
UN-ISDR International Strategy of Disaster Reduction Uluslararası Afet Azaltma Strateji
Merkezi
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Toplumun farkındalığını artırarak afetlerden kaynaklanan insani, sosyo-ekonomik ve çevresel
kayıpları azaltmaktır.
WHO Dünya Sağlık Örgütü
Amacı acil durumların ve afetlerin etkilerini sektörler arası işbirliği çalışmaları ile azaltmaktır.
Özellikle üye ülkelerle işbirliği içinde bölgesel, ulusal ve toplumsal mekanizmaları geliştirme
ve artırma ; sağlık sektörünün acil durum yönetim kapasitesini güçlendirme çalışmalarını
yürütür.
UNICEF United Nations Childrens Fund Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
Afet ve acil durumlarda çocuklara ve kadınlara yönelik temel sağlık hizmetlerini geliştirir,
kaliteli eğitimi artırır, çocukları taciz ve istismardan koru
Ayrıca Birleşmiş Milletler (UN)in yanında , Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
HABITAT (Birleşmiş Milletler’e Bağlı), Dünya Bankası – Afet Azaltımı ve İyileştirme için
Küresel Hizmet Birimi (WB-GFDRR), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları
Federasyonu (IFRCRCS) ve dünyanın önemli reasürans (re-insurance) kurumları olan SwissRe
ve MunichRe de uluslararası afet yönetiminde etkili olarak sayılabilirler.[22]

11.2.Uluslararası Afet Müdahale Hukukuna Dair Düzenlemeler
Uluslararası afet müdahale hukukuna dair düzenlemeler hem ulusal hem de uluslararası hukuk
sistemlerinde yer almaktadır. Ulusal Afet yönetim mevzuatı başta olmak üzere ülkenin hukuk
sistemi içindeki ilgili yasal düzenlemelerde uluslararası afet müdahale hukukuna ilişkin
hükümler bulunabilmektedir. Afetlerle ilgili mevcut yasal düzenleme içinde uluslararası afet ile
ilgili tek bir yasal çerçeve bulunmamakla beraber konuyla ilgili antlaşmalar, deklerasyonlar
bulunmaktadır[9]. Dersin içeriğinde sadece Küresel antlaşmalar yer alacaktır.
Küresel Anlaşmalar ve Düzenlemeler
Tampare Sözleşmesi; sözleşme afetin etkilerinin ortadan kaldrılmasını ve kurtarma
operasyonlarında iletişim kaynaklarının teminini amaçlar. Kabul eden devletler için
bağlayıcıdır.
Gümrük Mevzuatının Uyumlaştırılması ve Basitleştirilmesi Hakkında Kyoto Sözleşmesi
Sivil Savunma Yardımı Konusunda Çerçeve sözleşme
Nükleer Kaza ve Radyolojik Acil Durum Dahlinde Yardım Sözleşmesi
Uluslararası Sivil Havacılık sözleşmesi
Uluslararası Deniz Trafiği Faaliyetleri ile İlgili Sözleşme
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Türk afet yönetim sisteminin uluslararası afet müdahale hukukuna uyumlandırılması belli konu
başlıklarına göre yapılmaktadır[14]. Öncelikle yardım çağrısı ve teklifi yapılmaktadır. Bu yetki
Dışişleri Bakanlığına bağlı bir yetkidir. Ardından yabancı personelin ve yardım malzemesinin
ülkeye girişi sağlanır. Bu noktada yetkili birim Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığıdır.
Gelen yardım malzemesine herhangi bir vergi uygulaması yapılmamaktadır. Ayrıca gelen
yabancı personel için ülke mevzuatları ile uyumlu bir sigortalama sistemi mevcuttur.
Haberleşme, personel ve malzemenin taşınması ve nakli ile ilgili öncelik Ulaştıma Bakanlığı
tarafından tanınır. Uluslararası yardıma ilişkim kalite ve sorumluluk ve bilgi paylaşımı
antlaşmalara bağlı olarak ilgili bakanlıklar koordinasyonunda yürütülür[9].
Uygulamalar
1- Dışişleri Bakanlığının afet müdahale hukukundaki yeri detaylı olarak örneklerle
irdelenmiştir.
2- Uluslararası antlaşmalardan ülkemizin taraf oldukları ve yükümlülüklerimiz incelenmiştir.
Uygulama Soruları
1- Uluslararası antlaşmalardan bildiklerinizi söyleyiniz.
2- Bildiğiniz uluslararası antlaşmalar içinde uluslararası afet hukukuna ilişkin antlaşmalar
mevcut muydu anlatınız.
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Uluslararası afet koordinasyon birimleri ve afet müdahale hukukuna ilişkin uluslararası
antlaşmalar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Türk afet yönetim sisteminin uluslararası afet
müdahale hukukuna uyumlandırılmasının detayları anlatılmıştır. Uluslararası afet müdahale
hukukuna dair düzenlemeler hem ulusal hem de uluslararası hukuk sistemlerinde yer
almaktadır. Ulusal Afet yönetim mevzuatı başta olmak üzere ülkenin hukuk sistemi içindeki
ilgili yasal düzenlemelerde uluslararası afet müdahale hukukuna ilişkin hükümler
bulunabilmektedir. Afetlerle ilgili mevcut yasal düzenleme içinde uluslararası afet ile ilgili tek
bir yasal çerçeve bulunmamakla beraber konuyla ilgili antlaşmalar, deklerasyonlar
bulunmaktadır.

11. Bölüm Sonu Soruları
1- Uluslararası afet müdahalesinde koordinasyonu sağlamak için kurulmuş olan birim hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Birleşmiş Milletler- OCHA
B) IFSA- OCHA
C) Unisef- OCHA
D) Dünya Bankası – OCHA
E) Nato- OCHA
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2- I-İnsani Yardımın Koordinasyonu
II-İnsani Yardım Politikaları Geliştirme
III- İnsani Yardıma İhtiyaç Duyan Bireylerin Avrupa Ülkelerine Yerleştirilmesi
IV-İnsani Yardım Gereken Alanlarda Bilgi Yönetimi
V-İnsani Yardım Gereken Konularda Finansman Sağlama Ve Finansman Yönetimi
Uluslararası afet müdahalesinde koordinasyonu sağlamak için kurulmuş olan birimin
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri görevleri arasındadır?
A) I-II-V
B) I-II-IV-V
C) I-II-III-IV-V
D) Yalnız V
E) Yalnız III

3-I-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
II-HABITAT (Birleşmiş Milletler’e Bağlı),
III-Dünya Bankası – Afet Azaltımı ve İyileştirme için Küresel Hizmet Birimi (WB-GFDRR),
IV-Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRCRCS)
V-FAO-Uluslararası Ormancılık Örgütü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri uluslararası afet yönetiminde etkilidir?
A) I-II-V
B) I-II-IV-V
C) I-II-III-IV
D) Yalnız V
E) Yalnız III

4- Afetin etkilerinin ortadan kaldırılmasını ve kurtarma operasyonlarında iletişim kaynaklarının
teminini amaçlayan ve kabul eden devletler için bağlayıcı olan sözleşme aaşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sivil Savunma Yardımı Konusunda Çerçeve sözleşme
B) Kyoto Sözleşmesi
C) Tampare Sözleşmesi
D)Nükleer Kaza ve Radyolojik Acil Durum Dahlinde Yardım Sözleşmesi
E)Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
5- Ülkemizdeki afet yönetim sisteminin
uyumlandırılmasındaki ilk aşama nedir?

uluslararası

afet

müdahale

hukukuna

A) Yardım çağrısına gerek duyulmamaktadır.
B) Öncelikle yardım çağrısı ve teklifi yapılmaktadır.
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C) Yardımların ülkeye sokulma aşamasıdır.
D) Yardımcı personele görev dağılımı yapılmaktadır.
E) Yardımların ülkede dağıtımı sağlanmaktadır.
6- Yardım malzemesinin ülkeye girişinin sağlanmasında yetkili birim hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A) Sağlık Bakanlığı-Hastaneler
B) Maliye Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı
C) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Hastaneler
D) Sağlık Bakanlığı-Gümrük Müsteşarlığı
E) İçişleri Bakanlığı- Gümrük Müsteşarlığı
7- Personel ve malzemenin taşınması ve nakli ile ilgili öncelik hangi bakanlık tarafından
tanınmaktadır?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Dış İşleri Bakanlığı
C) Maliye Bakanlığı
D) Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı
E) Sağlık Bakanlığı
8- Uluslararası yardım çağrısı ve teklifi yapmak hangi bakanlığın yetkileri arasındadır ?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Dış İşleri Bakanlığı
9- Antlaşmalara bağlı olarak uluslararası yardıma ilişkin kalite ve sorumluluk ve bilgi paylaşımı
hangi kurum/kuruluş koordinasyonunda yürütülür?
A) Muhtarlıklar
B) Belediyeler
C) Valilikler
D) Kaymakamlıklar
E) Bakanlıklar

10- Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-Gelen yardım malzemesine vergi uygulaması yapılmaktadır.
II Yardım için gelen yabancı personel için ülke mevzuatları ile uyumlu bir sigortalama sistemi
mevcuttur.
III- Afetlerle ilgili mevcut yasal düzenleme içinde uluslararası afet ile ilgili tek bir yasal çerçeve
bulunmamakla beraber konuyla ilgili antlaşmalar, deklerasyonlar bulunmaktadır.
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A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

11. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- A
2- B
3- C
4-C
5- B
6- B
7- D
8- E
9- E
10-A
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12. AFETLER DOLAYISIYLA İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU

Anahtar kavramlar : sorumluluk, hukuki, cezai, idari

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Hukukta Sorumluluk Kavramı
12.2. İdarenin Sorumluluğu
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Hukukta sorumluluk kavramını açıklayınız.
2- Afetler dolayısıyla idarenin sorumluluğu nelerdir?
3- İlliyet bağı nedir ?

Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Sorumluluk Sorumluluk
kavramının Ders Notu
hukuktaki anlamını bilir.
Derslere Katılım
Afetler Dolayısıyla İdarenin Afetler dolayısıyla idarenin
Hukuki Sorumluluğu
hukuki
sorumluluğu Konu ile ilgili diğer yayınları
hakkında mevzuat uyarınca takip etme
bilgi sahibi olur.
Hukukta
Kavramı
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12. AFETLER DOLAYISIYLA İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Afet yönetimi ile ilgili yapılan tüm faaliyetler kamu hizmeti ilkeleri bağlamında
incelenmektedir. Bu nedenle afet yönetim sistemleri idare hukuku çerçevesinde
değerlendirilmedir. 1982 Anayasası “İdarenin hiçbir eylem ve işleminin yargı denetimi dışında
tutulamayacağı kuralını net bir şekilde ortaya koymuştur.
İdarenin afetler üzerindeki sorumluluğunu belirlerken o eylemin neden sonuç ilişkisine bakmak
yerinde olacaktır. “Bir doğal afet önceden sezilebiliyor mu, sezilebiliyorsa önlemi alındığı
takdirde aynı etkiyi gösterecek mi, doğal afetin sezilmesi ve beklentisinin anlaşılması ile doğal
afetin meydana gelmesi arasında geçen zaman önlem almaya yetiyor mu, İdarenin yaptığı ya
da yapmadığı eylem ile meydana çıkan zarar arasında nedensellik bağı var mı” sorularına
verilecek yanıtlar idarenin sorumluluğu ve derecesini açıklamaya yetecektir.

12.1. Hukukta Sorumluluk Kavramı
Hukukta sorumluluk “siyasi sorumluluk”, “cezai sorumluluk” ve “mali (hukuki) sorumluluk”
olmak üzere üçe ayrılmaktadır.[1] Siyasi sorumluluk, siyasi yöneticilerin halka karşı olan
sorumluluğunu ifade etmektedir. İdare siyasetin dışında yer aldığı ya da siyasi iradeyi temsil
etmediği için doğal olarak idarenin siyasi sorumluluğu yoktur. Cezai sorumluluk, ceza
hukukundan kaynaklanan sorumluluğa denilmektedir.[1] Ceza hukukunun “cezalandırıcı” ve
“koruyucu” olmak üzere iki fonksiyonu vardır. Ceza hukukunda öngörülen bir suç işlendiğinde
suç işleyen cezalandırılır. Bu cezalandırma esnasında ceza hukukunun koruyucu fonksiyonu da
gerçekleşmiş olur. Toplumun korunması Devletin temel görevlerindendir. Bundan dolayı
gerektiği durumlarda ceza yaptırımının uygulanması doğaldır. Kişinin suç işlemesi halinde
cezai sorumluluk ortaya çıkar. Hukukumuzda tüzel kişilerin cezai sorumluluğu kabul
edilmemiştir.[1] Bundan dolayı bir tüzel kişi olan idarenin de cezai sorumluluğunun olmadığına
kuşku yoktur. İdari faaliyetlerin yerine getirilmesi esnasında bir suç işlendiği takdirde, suçu
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işleyen personel şahsen sorumlu tutulur. Üçüncü sorumluluk türü mali sorumluluktur. Bu
sorumluluk türüne “malvarlığı sorumluluğu” ya da “hukuki sorumluluk” da denilmektedir.
Malvarlığı sorumluluğu bir kişinin bir başkasına verdiği zararı tazmin etme yükümlülüğünü
ifade eder. Mali sorumluluk ya da malvarlığı sorumluluğu “medeni sorumluluk” ve “idari
sorumluluk” olmak üzere ikiye ayrılır.[1] Medeni sorumluluk özel hukuk kurallarının geçerli
olduğu bir alanda bir kişinin bir başkasına vermiş olduğu zararı gidermekle yükümlü olması
durumudur. İdari sorumluluk ise idari faaliyetler sırasında verilmiş olan zararların idarece
karşılanması demektir [1].

12.2. İdarenin Sorumluluğu
İdare hukukunda idari sorumluluğun iki alt başlığı bulunmaktadır. Bunlar “kusurlu sorumluluk”
ve “kusursuz sorumluluk”tur[1]
Kusurlu sorumluluk, “hizmet kusuru” kavramına dayanılarak açıklanmaktadır. Hizmet kusuru
“idarenin kuruluşunda, düzenlenmesinde ve işleyişinde ortaya çıkan bir ‘bozukluk’, ‘aksaklık’
veya ‘boşluk’ olarak tarif edilmektedir. Hukukumuzda hizmetin “hiç işlememesi”, “geç
işlemesi” veya “kötü işlemesi” hizmet kusuru olarak değerlendirilmekte idarenin ortaya çıkan
zararı tazmin etmesi gerekmektedir.[1]
Hizmetin hiç işlememesi idarenin yapmakla yükümlü olduğu faaliyetleri yapmaması,
hareketsiz kalması hallerinde söz konusu olur. Hizmetin hiç işlememesinden dolayı idareyi
sorumlu tutabilmek için idarenin o hizmeti yapmakla yetkili ve yükümlü olması şarttır. İdarenin
görevli olmadığı bir kamu hizmetinin yürütülmemesinden dolayı sorumlu tutulamayacağına
kuşku yoktur. Bağlı yetki olduğu durumlarda idare hareketsiz kalmak suretiyle kamu hizmetini
yerine getirmemişse hizmet kusuru söz konusu olur. Fakat bir hizmetin yürütülmesinde idareye
takdir yetkisi verilmişse bu durumda gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra hizmet kusurunun
olup olmadığı belirlenir. Hizmetin geç işlemesi, kamu hizmetinin gereklerine göre idarenin
olağan karşılanmayacak bir şekilde yavaş davranması ve bunun sonucunda da bir zarar doğması
durumunda söz konusu olan hizmet kusurunu ifade eder. Fakat hizmetin geç işlediğini ya da bir
başka ifadeyle hangi hallerde idarenin hizmetin sunulmasında gerekli çabukluğu
göstermediğini tespit etmek kolay değildir. Hizmetin hangi süre içinde görüleceği mevzuatta
belirlenmişse bir hizmetin geç işleyip işlemediğini tespit etmek kolaydır. Geçerli bir gerekçe
olmaksızın mevzuatta belirlenen süre içinde hizmetin gerekleri yerine getirilmemişse hizmet
kusuru oluşmuş olur. Mevzuatta hizmetin görüleceği süre belirlenmemişse hizmetin
özelliklerine göre idarenin hayatın olağan akışına uygun makul bir süre içinde harekete geçmesi
beklenir. Aksi takdirde hizmet kusuru işlenmiş olur.
Hizmetin kötü işlemesi hizmetin gerektiği gibi yapılmamasıdır. Bir başka ifadeyle hizmetin
beklenilen titizlik, itina, dikkat ve kalitede sunulmaması sebebiyle bir zarar meydana gelmişse
hizmetin kötü işlediğinden bahsedilir. Hangi durumlarda hizmetin kötü işlemiş olduğunu
önceden kesin kurallarla belirlemek mümkün değildir. Bundan dolayı yargı organları her somut
olayda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hizmetin kötü işleyip işlemediğine karar
vereceklerdir.[1]
İdari sorumluluğun bir diğer alt başlığı “kusursuz sorumluluk”tur.[2] Yukarıda da ele alındığı
gibi idarenin doğmuş olan bir zarardan tutulabilmesi için temel kural olarak idari kusurun
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varlığı şarttır. Bir başka ifadeyle idarenin kusuru yoksa sorumluluğu da yoktur anlayışı
geçerlidir. Fakat zaman içinde sosyal, bilimsel, kültürel vb. dönüşümler nedeniyle, zararı
karşılamada kusur ilkesinin yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Sosyal, ekonomik, kültürel ve
bilimsel gelişmelere paralel olarak toplumun devletten beklentilerinin artması ve sosyal devlet
ilkesinin kabul edilmesi devletin yerine getirdiği görevlerin sayısını arttırmıştır. Devletin
sunduğu kamu hizmetlerinin sayısının artması doğal olarak idari faaliyetlerin yürütülmesi
esnasında kişilere zarar verebilme ihtimalini de arttırmıştır. İdarenin sorumluluğu için her
zaman hizmet kusurunun aranması da bazı durumlarda zararın karşılanmasını imkansız hale
getirebilecektir. Bu sebeplerden dolayı, kişilerin haklarının zayi olmaması adına, zararın
karşılanması için idarenin bir kusuru olmasa bile idari faaliyet ile zarar arasında illiyet bağının
varlığının idarenin sorumlu tutulması için yeterli olduğu ilkesi kabul edilmiştir .
Kusursuz sorumluluk, idarenin herhangi bir kusuru olmasa bile idari faaliyetlerle zarar arasında
nedensellik bağı kurulabildiği hallerde idarenin oluşan zararı tazmin etme yükümlülüğü olarak
tanımlanabilir. Kusursuz sorumluluk istisnai nitelikte bir sorumluluktur. İdare hukukunda
kusura dayalı yani hizmet kusuruna dayalı sorumluluk esastır[1]. Bir zarar sözkonusu
olduğunda öncelikle idarenin hizmet kusuru olup olmadığı araştırılır. Hizmet kusuru yoksa
ancak o zaman kusursuz sorumluluk ilkesine dayanılarak tazmin yoluna gidilebilir. Aynı anda
hem kusur hem de kusursuz sorumluluğa dayanılarak idarenin zarardan sorumlu tutulması
mümkün değildir .
Kusursuz sorumluluğun genellikle iki ilkeye dayandığı kabul edilmektedir. Bunlardan birincisi
“tehlike” veya “risk” ikincisi ise “kamu külfetleri karşısında eşitlik” ilkeleridir.[1]
Öğretide risk sorumluluğu ya da hasar kuramı da denilen risk ilkesine göre idare, bünyesinde
tehlike barındıran faaliyetleri ya da araçlarından dolayı kişiler zarar gördüğünde hiçbir kusur
olmasa bile meydana gelen zararı karşılamakla yükümlüdür.
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi kişilerin bir kısmının başkalarına oranla daha fazla
zarara uğramaları söz konusu olduğunda idarenin herhangi bir kusuru, tehlikeli araç gereç ve
faaliyetleri olmasa bile doğmuş olan zararı tazmin etme yükümlülüğünü ifade eder. İdarenin
varlık sebebi kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Kamu yararının gerçekleştirilmesi adına
idare birçok faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden genel olarak herkes
yararlanmaktadır. Fakat kimi durumlarda genel olarak toplumun yararına olan faaliyetler bazı
kişilerin haklarına zarar verici nitelikte olabilirler. İşte böyle durumlarda kişilerin özel zararları
kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince karşılanarak bazı kişiler aleyhine bozulmuş
olan dengenin yeniden sağlanması mümkün kılınmış olur
İdare afetler konusunda gerekli çalışmaları, araştırmaları, kontrolleri, denetlemeleri yapmakla
mükelleftir.[2]
İdarenin sorumluluğu teknik ve mali gücüyle sınırlıdır. İdare sahip olduğu imkanlar
çerçevesinde sorumlu olduğu zararları karşılayacaktır. Ayrıca idarenin mevzuatın gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla sorumluluktan kurtulması mümkündür. Mesela, deprem
bölgelerinde binaların nasıl yapılacağı bir yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin
uygulanmasından belediye ve mülki idare amirleri sorumludur. Kendi sorumluluk bölgelerinde
yapılan binalarda, yönetmelikte öngörülen denetim ve kontrolleri eksiksiz yaptıkları takdirde
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anılan makamlar, olası depremlerde meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmayacaklardır.
Bunun aksini düşünmek mümkün değildir. Zira idarenin görev, yetki ve sorumlulukları
mevzuatta belirlenmiştir. İdare, ancak mevzuatta verilen görev ve yetkileri kullanabilir.
İdarenin, mevzuatın gereklerini yerine getirmiş olduğu takdirde herhangi bir sorumluluğu söz
konusu olmayacaktır.[11][2][1]
İdarenin, bazı durumlarda bir zararı tazmin yükümlülüğünden tamamen ya da kısmen
kurtulması mümkündür. Bir başka ifadeyle zarar ile idari davranış arasındaki illiyet bağı
idarenin işlem ve eylemleri dışında bir sebeple ortadan kalkabilir veya zayıflayabilir. İşte illiyet
bağının kesilmesi ya da zayıflaması ile doğru orantılı olarak idarenin sorumluluğu ya tamamen
ortadan kalkmakta ya da azalmaktadır. İdarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran veya azaltan
haller şunlardır: Mücbir sebep, beklenmeyen haller, zarara uğrayan kişinin davranışı, üçüncü
kişinin davranışıdır.[11]

Uygulamalar
1- İdari işlemler ve bu işlemlerden doğan hukuki sorumluluklar örneklerle açıklanmıştır.
Uygulama Soruları
1- Hayatınız boyunca aldığınız sorumluklar nelerdir?
2- Yaptığınız herhangi bir eylemin hukuki anlamda sorumluluk kavramı içinde yer alıp
almadığını tartışınız.
Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Hukuki anlamda sorumluluk kavramı anlatılarak idarenin hukuki sorumluluğu irdelenmiştir.
İdarenin afetler üzerindeki sorumluluğunu belirlerken o eylemin neden sonuç ilişkisine bakmak
yerinde olacaktır. “Bir doğal afet önceden sezilebiliyor mu, sezilebiliyorsa önlemi alındığı
takdirde aynı etkiyi gösterecek mi, doğal afetin sezilmesi ve beklentisinin anlaşılması ile doğal
afetin meydana gelmesi arasında geçen zaman önlem almaya yetiyor mu, İdarenin yaptığı ya
da yapmadığı eylem ile meydana çıkan zarar arasında nedensellik bağı var mı” sorularına
verilecek yanıtlar idarenin sorumluluğu ve derecesini açıklamaya yetecektir.
12. Bölüm Sonu Soruları
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I-Cezai sorumluluk, ceza hukukundan kaynaklanan sorumluluğa denilmektedir.
II- Kişinin suç işlemesi halinde cezai sorumluluk ortaya çıkar.
III- Tüzel kişilerin de cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
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2- Zararı tazmin etme yükümlülüğü hangi sorumluluktur ?
A) Olağan sorumluluk
B) İdari Sorumluluk
C) Hukuki sorumluluk
D) Olağanüstü sorumluluk
E) Cezai Sorumluluk
3- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-İdari sorumluluk i idari faaliyetler sırasında verilmiş olan zararların idarece karşılanması
demektir
II-İdare hukukunda idari sorumluluğun iki alt başlığı bulunmaktadır.
III- İdare hukukunda içeriğini sadece kusursuz sorumluluk oluşturmaktadır
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-Kusurlu sorumluluk, “hizmet kusuru” kavramına dayanılarak açıklanmaz.
II-Hizmet kusuru “idarenin kuruluşunda, düzenlenmesinde ve işleyişinde ortaya çıkan bir
‘bozukluk’, ‘aksaklık’ veya ‘boşluk’ olarak tarif edilmektedir.
III-Hukukumuzda hizmetin “hiç işlememesi”, “geç işlemesi” veya “kötü işlemesi” hizmet
kusuru olarak değerlendirilmekte idarenin ortaya çıkan zararı tazmin etmesi gerekmektedir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
5- Boş bırakılan yere gelmesi en uygun ifade aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
“İdarenin herhangi bir kusuru olmasa bile idari faaliyetlerle zarar arasında nedensellik bağı
kurulabildiği
hallerde
idarenin
oluşan
zararı
tazmin
etme
yükümlülüğü
………………………….. adlandırılır.”
A) Kusurlu Sorumluluk
B) Kusursuz sorumluluk
C) Sorumsuzluk
D) Görev
E) Yetki
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6- İdare hukuku kapsamında kusursuz sorumluluğun dayandığı ilkeler hangi şıkta doğru
verilmiştir?
A) Tehlike- Kamu külfeti karşısında eşitlik
B) Görev- Yetki
C) Yetki- Temsil
D) Temsil- Tehlike
E) Tehlike- Görev
7- I- Mücbir sebep
II-Beklenmeyen haller
III-Zarara uğrayan kişinin davranışı
IV-Üçüncü kişinin davranışı
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hangisi idarenin sorumluluğunu ortadan kaldıran veya
azaltan hallerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I-II-III
D) I-II
E) I-II-III-IV

8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I- İdare afetler konusunda gerekli çalışmaları, araştırmaları, kontrolleri, denetlemeleri
yapmakla mükelleftir.
II-İdarenin sorumluluğu teknik ve mali gücüyle sınırlı değildir.
III-İdare sahip olduğu imkanlar çerçevesinde sorumlu olduğu zararları karşılayacaktır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
9- İdarenin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?
I-İdare, mevzuatta yer almayan görev ve yetkileri de kullanabilir.
II-İdarenin, mevzuatın gereklerini yerine getirmiş olduğu takdirde herhangi bir sorumluluğu
söz konusu olmayacaktır.
III-İlliyet bağının kesilmesi ya da zayıflaması ile doğru orantılı olarak idarenin sorumluluğu ya
tamamen ortadan kalkmakta ya da azalmaktadır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
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D) I-II-III
E) I-II
10I- Hizmetin “hiç işlememesi”
II-Hizmetin “geç işlemesi”
III- Hizmetin “kötü işlemesi”
Hukukumuzda hizmet kusuru olarak değerlendirilen haller hangi şıkta tam olarak verilmiştir?
A)I- II
B) II-III
C) I-III
D)I-II
E) I-II-III

12. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- D
2- C
3- C
4-A
5- B
6- A
7- E
8- B
9- A
10-E
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13. Afet Hukukunda Sorumluluk Kavramına İstinaden Açılabilecek
Davalar

Anahtar Kavramlar : İdari sorumluluk, adli makamlar, özel düzenlemeler

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. 6098 Sayılı Borçlar Kanununa Dayalı Hukuki Sorumluluk Kavramına Aykırılık
Hallerinde İlgili Adli Makamlar
13.2. Devletin Doğal Afetlerdeki Sorumluluğu ile İlgili Özel Yasa Düzenlemelerine
Aykırılık Halinde İlgili Adli Makamlar
13.3. Doğal Afetlerde İdarenin Sorumluluğu ile İlgili Adli Makamlar
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13.4. Doğal Afetlerde Cezai Sorumluluk

Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular

1- Afet hukukunda Borçlar Kanununa dayalı hukuki sorumluluğun içeriği nedir ?
2- Devletin doğal afetlerdeki sorumluluğu ile ilgili özel yasa düzenlemeleri nelerdir? Bu
yasalara aykırılık hallerinde açılacak davalara örnekler veriniz.
3- Doğal Afetlerde cezai sorumluluk kavramı için ilgili kanun veya kanunlar nelerdir ?
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Konu

Afet Hukukunda
Kanuna
dayalı
sorumluluk

Kazanım

Borçlar Afet hukukunda Borçlar
hukuki Kanununa dayalı hukuki
sorumluluğun
içeriği
hakkında bilgi sahibidir.
Doğal Afetlerde İdarenin
Sorumluluğu ile İlgili Adli Doğal afetlerde idarenin
Makamlar
sorumluluğu ile ilgili adli
makamların
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13. Afet Hukukunda Sorumluluk Kavramına İstinaden Açılabilecek Davalar
Kitabın 12. Bölümünde bilgilere istinaden sözkonusu durumlarda ortaya çıkacak
hukuka aykırılık hallerinde çözüme ulaşmak adına başvurulabilecek adli makamlar
irdelenmiştir.10

10 Bu bölümdeki tüm bilgiler “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hukukunda, Doğal Afetlerde
Yaşam Hakkı Ve Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu: Budayeva Kararı∗ The
Responsibility Of The State İn Case Of A Natural Disaster Under The Law Of Echr İn The
Context Of Right To Life And Right To Property: Budayeva Judgment Yrd. Doç. Dr. Kemal
Şahin” isimli çalışmadan alınmıştır
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13.1. 6098 Sayılı Borçlar Kanununa Dayalı Hukuki Sorumluluk Kavramına Aykırılık
Hallerinde İlgili Adli Makamlar
6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda (TBK) sorumluluğun çeşitli biçimleri düzenlenmiştir.
Sorumluluk, sözleşmeden doğan bir sorumluluk olabileceği gibi, sebepsiz zenginleşmeye bağlı
sübjektif bir sorumluluk ya da haksız fiil sorumluluğu da olabilir. Özel hukukta esas olan kusur
sorumluluğudur. Bununla birlikte objektif sorumluluk esasının benimsendiği kimi durumlar da
mevcuttur. Objektif sorumluluk esasının benimsendiği durumlarda, hukuka aykırı fiil ile zarar
arasında illiyet bağının mevcut olması sorumluluğun tayini bakımından gerekli ve yeterli
olmaktadır Bunun dışında kişinin ayrıca kusurlu davranışının varlığına gerek bulunmamaktadır.
Bu anlamda Kanunda, kusur sorumluluğu dışında kusursuz sorumluluk hallerine ve özen
yükümlülüğünün bulunduğu durumlara da yer verilmiştir. TBK m. 49/1, kusurlu ve hukuka
aykırı bir fiille başkasına zarar verenin, bu zararı gidermekle yükümlü olduğunu belirtmek
suretiyle haksız fiil sorumluluğunu düzenlemiştir. Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme
biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirleyecektir
(TBK m. 51). Haksız fiil neticesinde ölüm meydana gelmiş ise, bu sorumluluğun kapsamının
ne olacağı TBK m. 53’te açık biçimde ifade edilmiştir. Ölüm dışında meydana gelen bedensel
zararın tazmini ile ilgili olarak da TBK m. 54 açık bir hüküm vaz etmiştir. Öte yandan TBK m.
55 destekten yoksun kalma tazminatını ayrı bir madde olarak düzenlemiş, ölenin yakınlarının
ölüm nedeniyle uğramış olduğu zararların hangi şartlar altında tazmin edilmesi gerektiğini,
tazminat miktarının hesabında nelerin dikkate alınacağını, hakimin hangi şartlar altında indirim
yapabileceğini detaylı bir şekilde düzenlemiştir. Ölüm hali ne münhasır olarak birinci fıkrada
getirilen bu prensiplerin, ikinci fıkradaki “[b]u Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve
işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen
veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da
uygulanır.” hükmüyle, idarenin eylemlerinden kaynaklanan vücut bütünlüğüne yönelik
zararlarda da uygulanacağını düzenlemiştir. Yani idarenin idari işlem ve eyleminden doğan
ölüm ve cismani zararlar da borçlar hukuku çerçevesinde hukuki sorumluluk kapsamında
değerlendirilmiştir. Kanun, yalnızca maddi zararların değil, manevi zararın da tazmin
edileceğini hükme bağlamıştır (m. 56) Hukukumuzda bayındırlık eserlerinin inşası ile ilgili
sözleşmeler, özel hukuk sözleşmeleri olarak kabul edildiğinden, bu sözleşmelerin ifası ile ilgili
olarak meydana gelen zararların tazmini de özel hukuka göre adli yargıda karara
bağlanmaktadır. Ancak, idarenin özel kişilere (müteahhitlere) ihale etmeden doğrudan doğruya
yapmış olduğu bayındırlık işlerinden dolayı tazminat yükümlülüğü idari yargıda
kararlaştırılacaktır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki; TBK, bina malikinin, intifa hakkı ve
oturma hakkı sahibinin sorumluluğunu açık biçimde düzenlemiştir. Bir başkasına ait bina veya
diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişinin, bu tehlikenin giderilmesi
için gerekli önlemlerin alınmasını hak sahiplerinden isteyebileceği de hükme bağlanmıştır (m.
70). İdare hukukundaki risk sorumluluğuna paralel bir sorumluluk da TBK’da benimsenmiştir.
Şöyle ki; eğer bir işletmenin yürütmekte olduğu faaliyet, mahiyeti icabı tehlike arzeden bir iş
ise, meydana gelen zararlardan dolayı işletme sahibinin (ve varsa işletenin müteselsilen)
sorumlu olacağı belirtilmiştir (m. 71).
TBK, zarar verenin kusurunun olup olmadığının tayini bakımından, ceza yargılamasındaki
tespitlerin; hatta aynı vakaya ilişkin olarak ceza yargılamasında verilen beraat kararının hukuk
hakimini bağlamayacağını hükme bağlamıştır (m. 74). Kanunun bu yaklaşımı, insan hakları
hukuku bakımından son derece yerindedir. Zira, ceza yargılamasının delil standartları ile hukuk
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yargılamasının delil standartlarını aynı biçimde belirlemek mümkün değildir. Örneğin, ceza
yargılamasında geçerli olan, “şüpheden sanık yararlanır” ya da “suçluluğun her türlü şüpheden
vareste olarak sabit olması” gibi ilkelerin hukuk davalarında da esas alınması hakkaniyet ve
adalet duygusunu zedeleyebilir. Sanığın ceza yargılamasında beraat etse bile beraat nedenlerine
bağlı olarak- hukuk davasında tazminata mahkum olması adaletin gereği olabilir.

13.2. Devletin Doğal Afetlerdeki Sorumluluğu ile İlgili Özel Yasa Düzenlemelerine
Aykırılık Halinde İlgili Adli Makamlar
Burada, idare hukuku ve özel hukuk disiplinleriyle birlikte irdelenen imar hukuku ve doğal
afetlerle ilgili kimi diğer mevzuatın incelenmektedir.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.maddesinde, belediyelerin görev ve sorumlulukları tayin
edilmiştir. “a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; … zabıta, itfaiye, acil
yardım, … ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; … hizmetlerini yapar veya yaptırır.”
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun, büyükşehir belediyesinin görev ve
sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesindeki şu hüküm doğal afetlerde devletin sorumluluğu
açısından bulunması gereken yasal çerçevelerden birini oluşturmaktadır: “b) Çevre düzeni
plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde …
arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak … bu plânlarda yapılacak
değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek
onaylamak ve uygulanmasını denetlemek;… c) …görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje,
yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve
her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, …r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini
yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin
ıslahını yapmak; … u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet
bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini
yürütmek; … kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden
denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.” Büyükşehir
belediyeleri, bu alanlarda yetki bölgesi içerisindeki diğer belediyeleri denetleyebilir ve
gerektiğinde olaya doğrudan müdahale edebilir.
3194 sayılı İmar Kanunun 1. maddesinde Kanunun amacı şu şekilde tayin edilmiştir: “Bu
Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen sağlık ve çevre şartlarına
uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.” Kanunun 21.maddesinde, “bu
Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için … belediye veya valiliklerden yapı ruhsatiyesi
alınması mecburidir.” denilmek suretiyle yapılaşmada izin sistemi benimsenmiş ve tüm
yapılaşmalar kamu gücünün denetim ve kontrolü altına alınmıştır. Kanunun 38. Maddesinde
imar planlarının hazırlanmasıyla ilgili şu hükme yer verilmiştir: “halihazır harita ve imar
planlarının hazırlanması ve bunların uygulanmasının fenni mesuliyetini; … yönetmelikle
düzenlenecek olan fen adamları deruhte ederler.” Kanunun 8.maddesinde, “kesinleşen imar
planlarının bir kopyası, Bakanlığa gönderilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Düzenlemenin
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amacının yerel yönetimler tarafından düzenlenmiş imar planlarının, merkezi idare tarafından
denetlenmesini sağlamak olduğu görülmektedir.
2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanunun 2. maddesinde; “..Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim
yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması … için … her
türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak… ve gerekli yenilemelere girişmek,”
İSKİ’nın görevleri arasında sayılmıştır.
15 Mayıs 1959 tarih ve 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” un 1.maddesinde doğal afet durumunda
(deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde); bu
Kanunun ve (detaylar için) bu kapsamda çıkarılacak olan yönetmeliğin uygulanacağını
öngörmektedir.144 1997 Deprem Yönetmeliği olarak bilinen, Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik, afet bölgelerinde yapılacak yapıların, Türk Standartlarına ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Genel Teknik Şartnamesi” kurallarına uygun olacağını
belirtmektedir (m.1/2).145 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, sivil savunma kavramını
tanımladıktan sonra, 4. Maddesinde, “işbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve
faaliyetlerin İçişleri Bakanlığında planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde
diğer vekaletlerle işbirliği ve karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tesbit olun”acağını
hükme bağlamaktadır. Kanunun 6.maddesine göre tabii afetler ve büyük yangınlarda; 4373
sayılı (Taşkın Sular ve Su Baskınlarına Karşı Korunma) Kanun ve 4623 sayılı (Yer
Sarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler) hakkında kanun hükümleri dairesinde
yapılacak her türlü kurtarma ve yardım işlerine, mahalli mülki amirliklerce görülecek lüzum
üzerine, bu bölgede bulunan Sivil Savunma teşkillerinin de katılması zorunludur. Doğal
afetlerle ilgili olarak kamusal makamların sorumluluğunu tayin ve tespit eden daha pek çok
Kanuni mevzuat sayılabilir.
Bunlardan bazıları şunlardır: 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkında Kanun146; 4373 sayılı Taşkın Suları ve Su Baskınlarına Karşı Korunma
Kanunu147; 2872 sayılı Kanun Çevre Kanunu148; 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu149; 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu150; 6831 sayılı Orman
Kanununun değişik 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Orman Yangınlarını Söndürme
Çalışmaları Esnasında Ölenlere ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelik.
Hukuki mevzuatımız, şehirlerin planlı, sağlıklı ve yaşanabilir olmasını sağlamak üzere
kuramsal olarak yeterli görünmektedir. Ancak, mevzuatın var olması yeterli olmamakta, bu
mevzuatın uygulamada dikkate alınıyor olması da gerekmektedir.
13.3. Doğal Afetlerde İdarenin Sorumluluğu ile İlgili Adli Makamlar
İdarenin mali sorumluluğunun Anayasadaki dayanağını, (Anayasa m. 125) şu hüküm
oluşturmaktadır: “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.”
Hukuk sistemimizde idarenin sorumluluğu, özel hukuk sorumluluğu ve idari sorumluluk olarak
ikiye ayrılarak incelenmektedir. İdarenin özel hukuk sorumluluğunun kaynağı; idarenin özel
hukuka tabi sözleşmelerinden kaynaklanan sorumluluk, sınai ve ticari kamu hizmetlerinden
kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk, idarenin özel mallarının işletilmesinden
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kaynaklanan zararlardan dolayı sorumluluk, fiili yol veya usulsüz el koymadan doğan
zararlardan dolayı sorumluluk, kamu görevlilerinin kişisel kusurlarından kaynaklanan
zararlardan dolayı sorumluluk, nihayet kanunla özel hukuka tabi kılınmış zararlardan dolayı
sorumluluk olarak özetlenebilir. İdarenin idari sorumluluğu ise, idarenin kamu hukuku
kurallarına göre idari yargı tarafından kararlaştırılan sorumluluğudur. İdari sorumluluğun
ilkelerinin pek çoğunun özel hukuk sorumluluğundan kıyasla geliştirilmiş olduğu; ancak kimi
ilkelerin ise yalnızca idari sorumluluğa özgü olduğu belirtilmektedir. Örneğin, kamu külfetleri
karşısında eşitlik ilkesinin özel hukukta mevcut olmadığı ifade edilmektedir. Bu durum, idari
sorumluluğun özerk olarak yorumlanmasına neden olmaktadır. İdari sorumluluğun ilkeleri
içtihadi hukuk tarafından yaratılmıştır.
İdarenin sorumluluğu bazı durumlarda çeşitli kanunlarla özel hukuka tabi kılınmıştır;
13 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca
idarenin motorlu taşıtlarının yapmış olduğu kazalardan dolayı sorumluluğu özel hukuk
sorumluluğudur.
İcra İflas Kanununun 5. maddesine göre icra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan
zararlardan dolayı idare aleyhine açılacak tazminat davaları adliye mahkemelerinde karara
bağlanacaktır.
Türk Medeni Kanununun 1007. maddesine göre, tapu sicilinin tutulmasından dolayı doğacak
zararlar için açılacak tazminat davalarında da adli yargı görevlidir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca kanun dışı yakalanan veya
tutuklanan kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı kamu makamları aleyhine açılacak davalarda
da adli yargı yetkilidir.
Nihayet, yukarıda işaret edildiği gibi, vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine
ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin idarenin sorumluluğu adli yargıda
kararlaştırılacaktır.

13.4. Doğal Afetlerde Cezai Sorumluluk
Anayasaya göre, yasal dayanağı bulunmayan bir cezai sorumluluk söz konusu
olamayacağından, cezai sorumluluk başta Türk Ceza Kanunu (TCK) olmak üzere kanunlarda
düzenlenmiştir. Gerçekten, 5237 sayılı TCK yaşam hakkının ve mülkiyet hakkının korunması
bakımından, ceza hukukunun sağlayacağı yasal çerçeveyi yetkin biçimde oluşturmuştur.
Kanunun 81-85.maddelerinde “Hayata Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen hükümler
yaşam hakkının yatay etkisinin (üçüncü kişilerin eylemlerine karşı koruma etkisinin)
sağlanması bakımından etkin düzenlemelerdir. Bir kişinin kasten öldürülmesi, müebbet hapis
cezası ile cezalandırılmakta; belirli durumlarda bu ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
olarak tayin edilmektedir.
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Öldürme fiilinin suç olarak düzenlenmesindeki amaç, insan hayatını korumaktır. Gerek
AİHS’nde (m. 2) gerek Anayasada (m. 17/1), mutlak ve en üstün değer olarak algılanan insan
hayatı, korunmasında sadece bireyin menfaati olduğu için değil, aynı zamanda toplumun da
menfaati olduğu için ceza hukuku himayesi altına alınmıştır. Bu itibarla hayata karşı suçlarla
korunmak istenen hukuki değerin yaşam hakkı olduğunda şüphe yoktur. Yaşam hakkı, ceza
hukuku ile korunan asli hukuki değerler arasında yer alır. TCK, kasten öldürmenin ihmali bir
davranışla işlenebileceği ihtimalini de düzenlemiştir m.83). Kanun, taksirle öldürme fiilini de
cezalandırmaktadır (m. 85). “Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar” başlığı altında, kasten
yaralama, netice sebebiyle ağırlaşmış yaralamalar, taksirle yaralama gibi kişinin yaşam hakkını
etkileyen hükümler yer almaktadır. Bu suçlarla korunan hukuki değer, vücut bütünlüğüne sahip
olma hakkı ve sağlıklı bir hayat sürme hakkıdır. Kanun, doğrudan adam öldürme kastı
bulunmasa bile kimi eylemler neticesinde meydana gelen ölümlerde de sorumluluğu
belirlemekte; bu alanda hiçbir boşluk bırakmamaktadır. TCK, “Malvarlığına Karşı Suçlar”
başlığı altında, mülkiyet hakkının yatay etkisini etkinleştirecek yasal çerçeveyi tam olarak
sağlamaktadır. Bu bağlamda, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme gibi fiiller
cezalandırılmaktadır (m. 141-169). Hırsızlık suçunda (m. 141) mülkiyet hakkı ve zilyetlikten
doğan haklar,197 yağma suçunda (m. 148) mülkiyet hakkı, zilyetlikten doğan haklar ve kişi
özgürlüğü,198 mala zarar verme suçunda (m. 151) mülkiyet hakkı 199 korunan hukuki
değerdir. Kanunun diğer kısımlarında düzenlenen pek çok hüküm de yine yaşama hakkını ve
mülkiyet hakkını korumaya dönük hükümlerdir. Örneğin, “Topluma Karşı Suçlar” başlığı
altında düzenlenen hükümler200, “Çevreye Karşı Suçlar”, bu türden düzenlemeler içerir. Bu
suçlarla korunan hukuki değer ekolojik dengesi bozulmamış sağlıklı bir çevrede hayatını
sürdürme hakkı- dır.201 Özellikle “İmar Kirliliğine Neden Olma” suçu, 3194 sayılı İmar
Kanununun ceza hükümleri içeren ilgili maddelerini tamamlayıcı bir işlev görmektedir.
Doğal afetler neticesinde meydana gelen kayıpların ağırlaşmasına neden olan insan
davranışlarının ceza hukukundaki görünümü, “Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Atılması”
başlığı altındaki düzenlemedir. Buna göre, taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak
kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı
veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde, 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile
cezalandırılacaktır (m. 171). Suçun oluşması için, taksirli davranışlarla yangın, bina çökmesi,
toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın gibi bir neticeye sebep olunması gerekir. Bununla
birlikte, bir somut tehlike suçu olarak, genel güvenliğin taksirle tehlikeye atılması suçundan
dolayı bir cezaya hükmedilebilmesi, ancak söz konusu neticelerin, kişilerin hayatı, sağlığı veya
malvarlığı bakımından tehlikeli bir durumu ortaya çıkarmış olmasına bağlanmıştır. Bu açıdan
madde ile cezalandırılan husus, söz konusu neticelerin kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı
bakımından ortaya çıkardığı, genel tehlikelilik halidir. Suçun oluşması için kişilerin hayatı,
sağlığı veya malvarlığı bakımından bir zararın ortaya çıkması maddede aranmamıştır. Taksirli
davranışlarla sebep olunan söz konusu neticelerin aynı zamanda kişiler bakımından ölüm ya da
yaralanma gibi bir zarar neticesini de meydana getirmesi halinde, bu taksirle öldürme veya
taksirle yaralama suçları ile genel güvenliğin taksirle tehlikeye atılması suçu arasında fikri
içtima hükümlerinin uygulanacağı madde gerekçesinde belirtilmiştir. Buna göre, failin, cezası
daha ağır olan suçtan dolayı cezalandırılması yoluna gidilecektir (m. 44).
Uygulamalar
1- Cezai sorumluluk için cezai ehliyet halleri örneklerle anlatılmıştır.
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2- Hukuki sorumlulukta tazminat davalarına örnekler verilmiştir.
Uygulama Soruları
1- İdari kurumların cezai sorumluluğu olup olmadığını tartışınız.
2- 6 yaşında bir çocuğun cezai ehliyete sahip olup olmadığını irdeleyiniz.

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Anayasa’da idarenin mali sorumluluğunu 1982 Anayasasının 125. Maddesi düzenlemektedir.
Buna istinaden bu bölümde 6098 sayılı Borçlar Kanununa dayalı hukuki sorumluluk kavramına
aykırılık hallerinde ilgili adli makamlar, devletin doğal afetlerdeki sorumluluğu ile ilgili özel
yasa düzenlemelerine aykırılık halinde ilgili adli makamlar, doğal afetlerde idarenin
sorumluluğu ile ilgili adli makamlar, doğal afetlerde cezai sorumluluk halleri detaylı olarak
irdelenmiştir.

13. Bölüm Sonu Soruları
1- Anayasa’da idarenin mali sorumluluğunu düzenleyen madde hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A) 1982 Anayasası 100. Madde
B)1961 Anayasası 125. Madde
C) 1982 Anayasası 125. Madde
D)1691 Anayasası 100. Madde
E) 1982 Anayasası 95. Madde
2- Karayolları Trafik Kanunun uyarınca idarenin motorlu taşıtlarının yapmış olduğu kazalardan
sorumluluğu hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) olağan sorumluluktur
B)idare hukuku sorumluluğudur
C) özel hukuk sorumluluğudur
D) olağanüstü sorumluluktur
E) sorumsuzluktur.
3-İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zararlardan dolayı idare aleyhine
açılacak davaları ne davasıdır?
A) Tazminat
B) İptal
C) Ceza
D) Hükümsüzlük
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E) Tam yargı
4- İcra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan zararlardan dolayı idare aleyhine
açılacak davalar hangi kanuna göre değerlendirilir?
A) İcra İflas Kanununun 5. maddesi
B) Ticaret Kanunu 60. Madde
C) İş Kanunu 5. madde
D) Medeni Kanun 150. madde
E) İdari yargılama usulleri kanunu 5. Madde

5- Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı kamu
makamları aleyhine açılacak davalarda hangi kanuna göre değerlendirme yapılır?
A) Ceza Muhakemesi Kanunu
B) İcra İflas Kanununu
C) Medeni Kanun
D) İdari Yargılama Usulleri Kanunu
E) Ticaret Kanunu
6- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken en uygun ifade hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
“Doğal afetler neticesinde meydana gelen kayıpların ağırlaşmasına neden olan insan
davranışlarının ceza hukukundaki görünümü, ……………………………………… başlığı
altında düzenlemektedir.”
A) Şerefe Karşı Suçlar
B) Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Atılması
C) Hürriyete Karşı Suçlar
D) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
E) Malvarlığına Karşı Suçlar
7- Yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına taksirle; neden
olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması halinde
ne ile cezalandırılır ?
A) 5 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
B) 2 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
C) 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
D) 4 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
E) ) 6 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılacaktır
8- Türk Ceza Kanunun 171. Maddesi hangi suçu tanımlamaktadır?
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A) Taksirle; yangına, bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden
olmak
B) Çevrenin kasten kirletilmesi
C) Çevrenin taksirle kirletilmesi
D) İmar Kirliliğine neden olma
E) Gürültüye neden olma
9- I- İmar gibi kentsel altyapı
II-Su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapı;
III- Zabıta, itfaiye gibi acil yardım,
IV-Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar
Belediye Kanununa göre , belediyelerin görev ve sorumlulukları tayin edilmiştir. Kanuna göre
yukarıdakilerden hangisi belediyelerin sorumluluk alanındadır?
A) I-II
B) I-II-III
C) II-III
D) I-II-III- IV
E) II-III-IV
10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
I-7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun” un 1.maddesinde doğal afet durumunda (deprem, yangın, su baskını,
yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde); bu Kanunun ve (detaylar için) bu
kapsamda çıkarılacak olan yönetmeliğin uygulanacağını öngörmektedir.
II- Deprem Yönetmeliği olarak bilinen, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik, afet bölgelerinde yapılacak yapıların, Türk Standartlarına ve Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı “Genel Teknik Şartnamesi” kurallarına uygun olacağını belirtmektedir (m.1/2).
III-7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, sivil savunma kavramını tanımladıktan sonra, 4.
Maddesinde, “işbu kanunun şümulüne giren bütün hizmet ve faaliyetlerin İçişleri Bakanlığında
planlanması ve icrası sırasında alınacak karar ve tedbirlerde diğer vekaletlerle işbirliği ve
karşılıklı yardım hususları bir nizamname ile tespit olunacağını hükme bağlamaktadır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III

13. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- C
2- C
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3- A
4-A
5- A
6- B
7- C
8- A
9- D
10-E

14. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında, Doğal Afetlerde
Mülkiyet Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu

Anahtar kavramlar : AİHS, AİHM, devletin sorumluluğu

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında, Doğal Afetlerde Mülkiyet Hakkı Bağlamında
Devletin Sorumluluğu
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Bölüm Hakkında Oluşturulan Sorular
1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedir ?
2- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre devletin sorumluluğu hangi koşullara göre
değerlendirilir ?
3- Doğal afetle mücadele devreleri kaç ana faza/aşamaya ayrılmaktadır? Ve bunlar
nelerdir?

Kazanım

Konu

Avrupa
İnsan
Sözleşmesi

Hakları

Kazanımın Nasıl
Edileceği
Geliştirileceği

Elde
veya

Avrupa
İnsan
Hakları Ders Notu
Sözleşmesi hakkında genel
Derslere Katılım
bilgi sahibi olur.

Avrupa
İnsan
Hakları
Sözleşmesi
Kapsamında Ülkemizin Avrupa İnsan Konu ile ilgili diğer yayınları
Devletin Sorumluluğu
Hakları sözleşmesine taraf takip etme
olup olmadığını bilir.
Avrupa
İnsan
Hakları
Sözleşmesi
kapsamında
devletin
sorumluluğu
hakkında bilgi sahibidir.
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14. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında, Doğal Afetlerde Mülkiyet
Hakkı Bağlamında Devletin Sorumluluğu

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini irdelerken, meydana gelen doğal afetin, devlet
tarafından yürütülen bir faaliyet neticesinde ağırlaşması durumu söz konusu olup; ikincisinde
ise devlet eliyle yürütülen hiçbir faaliyete bağlı olmadan gerçekleşen doğal afetler karşısında
devletin sorumluluğunun tayin edilmesi durumlarının belirlenmesi esastır.
Bu bağlamda, doğal afetle mücadele devreleri beş ana faza/aşamaya ayrılmaktadır: (1) felaketin
meydana gelme olasılığına işaret eden uyarı ve felaketin askıda olduğu tehdit dönemi aşaması,
(2) felaketin gerçekleşmesi esnasındaki etki aşaması, (3) arama ve kurtarma faaliyetlerinin
başlamasıyla oluşan acil durum aşaması, (4) acil müdahaleyle ilgili zorunlu hizmetlerin geçici
olarak sağlandığı rehabilitasyon aşaması, (5) nihayet, hayatın normale dönmesi için yapılması
gereken yeniden inşa aşaması.
Belirtilen her bir aşamada yapılması gerekenlerin ne ölçüde yapıldığı, felaketin etkileri
bakımından ciddi bir belirleyiciliğe sahiptir. Felaketin yol açabileceği zararları ve kayıpları
azaltmaya dönük, planlama, güvenlikle ilgili mevzuat, eğitim, erken uyarı sistemleri ve afet
esnasında ve sonrasında yapılan -tahliye, sağlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, yeniden
inşa gibi kimi faaliyetler, temel hak ve özgürlüklerin yatay etkisi (drittwirkung) bakımından
doğrudan devletin sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, doğal afetler karşısında devletin yaşam hakkı ve
mülkiyet hakkı bağlamındaki sorumluluğunu açıklığa kavuşturan temel bir içtihattır. Kararlar,
bütün doğal afet türleri bakımından da devletin sorumluluğunun belirlenmesindeki temel
ölçütleri ortaya koymaktadır. Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu en ciddi doğal felaketler
bakımından kararlar, oldukça yol gösterici bir mahiyettedir.
Kararların incelenmesinde, devletin sorumluluğunun araştırılması bakımından yasal çerçeve
kadar, pratikteki uygulama (hem idari hem de yargısal pratik) da aynı ölçüde önemlidir.
Devletin sorumluluğu ile idarenin sorumluluğunun; dolayısıyla da idare hukuku alanında
incelenen idarenin sorumluluğu ile insan hakları hukuku alanında incelenen –ve idarenin
sorumluluğunu kapsayan fakat onu aşan- sorumluluk anlayışının birlikte ele alınması
gerekmektedir. Sorumluluk hukukunu farklı hukuk disiplinleri bakımından ders kitabınızın 12.
Bölümünde görüldüğü üzere ayrı ayrı incelemek mümkündür. Özel hukuk, idare hukuku ve
ceza hukuku ayırımına bağlı bir inceleme yapılabilir. Bu bağlamda, sorumluluk hukuku
alanında Türk hukukunda yasal/hukuki çerçevenin, yaşam ve mülkiyet haklarının korunması
bağlamında devletin pozitif edim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması bakımından
tatminkâr olup olmadığını tespit edilmelidir.
12. bölümde irdelendiği üzere, Uygulamada, hukuki sorumluluğunun etkin biçimde
uygulandığını görülmektedir. Hukuk sorumluluğu bakımından yasal/hukuki çerçevenin
kuramsal ve uygulama bakımından tatmin edici olduğu Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi
açısından tatminkardır.
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12. bölümde idari sorumluluk irdelendiği üzere, doğal afetlerle ilgili olarak kamusal
makamların alması gereken önlemler ve böyle bir afet vuku bulduğunda ise kamusal
makamların yükümlülükleri ilgili pek çok yasal/hukuki düzenleme ile tespit ve tayin edilmiş
olup; uluslararası insan hakları hukuku bakımından (yaşam hakkının ve mülkiyet hakkının
korunması bağlamında) aranılacak yasal/hukuki çerçevenin şartlarının mevcut olduğu
sonucuna varılabilir.
Cezai sorumluluk açısından 12. Bölümde yapılan kısa inceleme, yaşam ve mülkiyet haklarının
korunması için, uluslararası insan hakları hukukunda aranan yasal mevzuatın cezai sorumluluk
ayağının Türk hukukunda mevcut olduğunu göstermektedir. Ancak, yasal mevzuatın aranan
kriterlere uygun olması yeterli değildir; bu mevzuatın ilgili merciler tarafından (özellikle yargı
erki tarafından) etkin biçimde uygulanıp uygulanmadığı araştırılarak bir sonuca varılmaktadır
kısa inceleme, yaşam ve mülkiyet haklarının korunması için, uluslararası insan hakları
hukukunda aranan yasal mevzuatın cezai sorumluluk ayağının Türk hukukunda mevcut
olduğunu göstermektedir. Ancak, yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterli
değildir; bu mevzuatın ilgili merciler tarafından (özellikle yargı erki tarafından) etkin biçimde
uygulanıp uygulanmadığı araştırılarak bir sonuca varılmaktadır.
Sonuç olarak belirtmek gerekir ki; uluslararası insan hakları hukukunda, her bir insan hakkı
bakımından devletin yükümlülüğü üç katmandan oluşmaktadır. İlk katman saygı
yükümlülüğüdür; ikincisi, koruma yükümlülüğünün yer aldığı katmandır; üçüncüsü ise daha
genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam olarak
gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma yükümlülüğüdür.
Drittwirkung sorumluluğunun ikinci katman içerisinde yer aldığını; üçüncüsünün ise birinci ve
ikinci katmanların vaka bazında sağlanmasının yanında; bütün bir sistemi ilgilendirdiğini
belirtmek gerekir. Bu bağlamda denilebilir ki, Devletin birinci ve ikinci katmanlarda yer alan
yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda, -örneğin, somut bir vakada üçüncü kişilerin
eylemlerine karşı koruma yükümlülüğünü mağdura tazminat ödeyerek; varsa ihlalin
sorumlularını cezalandırarak- bu türden ihlallerin tekrarlanmayacağı bir sistemi kurmak için
alınması gereken bütün tedbirleri tam olarak almamış ise yine de sorumluluktan
kurtulmayacaktır.

Uygulamalar
1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki haklara örnekler verilmiştir.
Uygulama Soruları
1- Ülkemiz Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin tüm maddelerine taraf mıdır ? Araştırınız.
2- Afetlerde zarar halinde devletin sorumluluğu bağlamında Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine gidilebilir mi ? Araştırıp açıklayınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında devletin sorumluluğu irdelenmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini irdelerken, meydana gelen doğal afetin, devlet tarafından
yürütülen bir faaliyet neticesinde ağırlaşması durumu söz konusu olup; ikincisinde ise devlet
eliyle yürütülen hiçbir faaliyete bağlı olmadan gerçekleşen doğal afetler karşısında devletin
sorumluluğunun tayin edilmesi durumlarının belirlenmesi esastır. Bu bağlamda, doğal afetle
mücadele devreleri beş ana faza/aşamaya ayrılmaktadır: (1) felaketin meydana gelme
olasılığına işaret eden uyarı ve felaketin askıda olduğu tehdit dönemi aşaması, (2) felaketin
gerçekleşmesi esnasındaki etki aşaması, (3) arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla
oluşan acil durum aşaması, (4) acil müdahaleyle ilgili zorunlu hizmetlerin geçici olarak
sağlandığı rehabilitasyon aşaması, (5) nihayet, hayatın normale dönmesi için yapılması gereken
yeniden inşa aşaması.

14. Bölüm Sonu Soruları
1I) felaketin meydana gelme olasılığına işaret eden uyarı ve felaketin askıda olduğu tehdit
dönemi aşaması,
II) felaketin gerçekleşmesi esnasındaki etki aşaması,
III) arama ve kurtarma faaliyetlerinin başlamasıyla oluşan acil durum aşaması,
IV) acil müdahaleyle ilgili zorunlu hizmetlerin geçici olarak sağlandığı rehabilitasyon aşaması,
V) hayatın normale dönmesi için yapılması gereken yeniden inşa aşaması
Aşağıdaki şıklardan hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına göre doğal afetle
mücadele devrelerinin sıralamasını doğru olarak yansıtmaktadır?
A) II-III-V-IV-I
B) I-II-III-IV-V
C) III-IV-V-I-II
D) IV-V- I-II-III
E) II-I-III-IV-V
2- I- Kanundur.
II- Yönetmeliktir.
III- Tüzüktür.
IV-İçtihattır.
Cümlede boş bırakılan yere yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelirse anlamlı olur?
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, doğal afetler karşısında devletin yaşam hakkı ve
mülkiyet hakkı bağlamındaki sorumluluğunu açıklığa kavuşturan temel bir …………………”
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
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D) Yalnız IV
E) I- IV

3- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, bütün doğal afet türleri bakımından da devletin
sorumluluğunun belirlenmesindeki ……………………..ortaya koymaktadır?
A) Etkileşimleri
B) Etki değerlerini
C) Nüfus yoğunluğunu
D) Etki aşamasını
E) Temel ölçütleri

4-

I- Pratikteki uygulama (hem idari hem de yargısal pratik)
II- Pratikteki uygulama ( sadece idari pratik)
III- Pratikteki uygulama (sadece yargısal pratik)
IV- Önemli öğe yoktur.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının
incelenmesinde, devletin sorumluluğunun araştırılması bakımından yasal çerçeve kadar
önemlidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) III-IV
E) Yalnız IV
5- Aşağıdaki Avrupa İnsan Hakları kararları ile kıyas yapılan ifadelerden hangisi veya
hangileri yanlıştır ?
I-Yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterlidir.
II- Yaşam ve mülkiyet haklarının korunması için, uluslararası insan hakları hukukunda aranan
yasal mevzuatın cezai sorumluluk ayağının Türk hukukunda mevcut olduğunu göstermektedir.
III-Yasal mevzuatın aranan kriterlere uygun olması yeterli değildir; bu mevzuatın ilgili merciler
tarafından (özellikle yargı erki tarafından) etkin biçimde uygulanıp uygulanmadığı araştırılarak
bir sonuca varılmaktadır.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II
E) I-II-III
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6- Her bir insan hakkı bakımından devletin yükümlülüğü uluslararası insan hakları hukukunda
kaç katmandan oluşmaktadır?
A) 5
B)4
C) 2
D)3
E)6
7- I-İlk katman saygı yükümlülüğüdür;
II-İlk katman koruma yükümlülüğüdür.
III-İlk katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam olarak
gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma yükümlülüğüdür.
IV- İlk katman ilan yükümlülüğüdür.
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü ilk
katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II-III
C) Yalnız I
D) III-IV
E) Yalnız IV

8-I-İkinci katman saygı yükümlülüğüdür;
II-İkinci katman koruma yükümlülüğüdür.
III-ikinci katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam
olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma
yükümlülüğüdür.
IV- İkinci katman ilan yükümlülüğüdür
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü
ikinci katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II-III
C) Yalnız I
D) III-IV
E) Yalnız IV
9- I-Üçüncü katman saygı yükümlülüğüdür;
II-Üçüncü katman koruma yükümlülüğüdür.
III- Üçüncü katman genel bir tanımlamanın mevcut olduğu devletlerin, insan haklarının tam
olarak gerçekleştirildiği bir ortamı yaratmak için alması gereken tedbirleri alma
yükümlülüğüdür.
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IV- Üçüncü katman ilan yükümlülüğüdür
Her bir insan hakkı bakımından uluslararası insan hakları hukukunda devletin yükümlülüğü
ikinci katmanı için yukarıda yazılan ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) II-III
C) Yalnız I
D) III-IV
E) Yalnız III
10- Aşağıdaki faaliyetlerin hangisi veya hangileri doğrudan devletin sorumluluk alanı
içerisinde yer almaktadır?
Felaketin yol açabileceği zararları ve kayıpları azaltmaya dönük,
I-planlama, güvenlikle ilgili mevzuat, eğitim, erken uyarı sistemleri
II afet esnasında ve sonrasında yapılan –tahliye
III- sağlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri,
IV-yeniden inşa gibi kimi faaliyetler,
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I-II-III
E) I-II-III-IV

14. Bölüm Sonu Cevap Anahtarı :
1- B
2- C
3- E
4-A
5- A
6- D
7- C
8- A
9- E
10-E
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