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YAZAR NOTU
Etik sorunlarının çeşitli boyutlarıyla ele alındığı bu çalışmadan en iyi şekilde
yaralanabilmek için kaynaklar kısmında yer alan kitaplar ve internet sayfaları yararlı olacaktır.
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1.1. Kavramsal Açıdan Ahlak ve Etik
1.1.1. Ahlak Kavramı
Ahlak kelimesi, Arapça’da “hulk” veya “huluk” kelimesinin çoğulu olup, tabiat, huy
anlamlarına gelmektedir (Cürcani, 1997: 11). İngilizce karşılığı olan “moral” ise, Latince
“moralis” kelimesinden türetilmiş olup adet, karakter hal ve hareket anlamlarında
kullanılmaktadır (Kılıç, 1998: 13). Günümüzde ise, bu kavram, insanların birbirleriyle
iletişimlerinden meydana gelen davranış, tutum ve ilkeler şeklinde ele alınmaktadır (Çilingir,
2003: 17). Terim olarak ise ahlak kavramının üç farklı şekilde kullanıldığı görülmektedir
(Kılıç, 1993: 15):




Hayat tarzı.
Bir grup davranış kuralı.
Hayat tarzı ile davranış kuralları üzerinde yapılan araştırma.

Ahlakın öğrenilmesinde asıl rolü sosyal çevrenin oynadığını ifade eden Güngör’e göre ise
ahlak, maddi varlığı olmayan bir inanç ve düşünce sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır
(Güngör,1995: 25). İnsanların çeşitliliğinin çarpışmayı doğurduğunu, herkesin hem başkaları
hem de başkalarının düşmanı olmak durumunda olduğunu söyleyen Paulhan’a göre ise, bu
trajik çarpışma halinden ahlak doğmaktadır (Paulhan, 1969: 56).
1.1.2. Etik Kavramı
Etik sözcüğü, Yunancada gelenek görenek anlamına gelen “ethos” sözcüğünden gelmektedir.
Geniş anlamıyla, bir eylemin gerçekleşmesini sağlayan temel bireysel ve toplumsal kurallar
dizgesidir. Bununla birlikte, etik, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya koymaya çalışan
ilkeler bütünüdür (Yelken, 2009:155). Bu yönüyle, etik, ahlak felsefesi adını alır. Ayrıca,
etik, günlük kullanımda, ahlak kavramını ve ahlaki sorumlulukları da içermektedir. Felsefik
açıdan ise, etik, “insan nasıl davranmalı?” sorusuna yanıt aramaktadır (Stroll vd.,2008: 11).
Diğer önemli bir nokta ise, ahlak ile etik arasındaki ayrımdır. Öyle ki, ahlak, iyi ve kötünün
ne olduğunu ifade etmekle yetinirken, etik ise, bir davranışın iyi veya kötü olduğu yargısına
nasıl varıldığını ele almaktadır (Çilingir,2003: 41).
Bir diğer ifade ile, etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür.
Dolayısıyla, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan klavuz
(rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreci ifade etmektedir
(Kamu Görevlileri Etik Rehberi, 2012:11).
Etik, en sık kullanımı ile, “insanların davranışlarını kendilerine göre düzenlediği bir ilkeler
sistemi yada dizisi” olarak ifade edilmektedir. Örneğin, tıp etiği denildiğinde, etikten
kastedilen, doktorların birbirleriyle yada hastalarıyla ilişkilerini düzenleyen ve rehberlik eden
bir sistemin varlığıdır. Bu çerçevede, günümüzde, akademisyenlik, doktorluk vb. profesyonel

mesleklerin sayısının artması, bu meslek sahiplerinin topluma karşı etik sorumluluklarının
tartışılmaya başlanmasına neden olmuştur (Arslan, vd., 2007: 21).
Etik ile hukuk arasında yakından ilişki vardır. Her ikisi de ayna amaca yöneliktir. Ancak, etik
daha subjektifdir ve kişinin iç dünyasına dönüktür. Kişinin “yapma” yada “yapmama” fiili, bu
anlamda tamamen vicdani bir durum ortaya koymaktadır. Ancak, hukuk ise, insanların
davranışlarını objektif kriterlere göre ele almakta, başkalarıyla karşılaştırmakta, incelemekte
ve yargılamaktadır (Bülbül, 2001:14).
Diğer bir ayrım ise, suç niteliği taşımayan yada yargılamaya konu olmayacak özellikte olan
durumların hukukun konusu olmaktan çok etiğin konusu olma durumudur. Örneğin, bir kişinin
randevuarına sürekli olarak geç kalması etik dışı bir davranıştır ancak kişiye bu nedenle
dava açmak anlamlı olmayabilir.
Ayrıca, bir toplumdan diğerine çok büyük değişiklik göstermeyen temel ve üst etik değerleri
ve ilkeler aşağıdaki gibi ifade edilebilir (TUSİAD, 2009:32).
• Adalet
• Doğruluk - Dürüstlük
• Tarafsızlık
• Sorumluluk
1.2. Etik ve Ahlakın Tarihsel Gelişimi
Tarih boyunca, filozoflar, insanlar için mutlu ve iyi bir yaşamın nasıl olabileceği üzerine kafa
yormuşlardır. Bu durum ise, etiğin başlangıcı olmuştur. Böylece, etik, tarih boyunca mutluluk
ve hazzı sorgulayan bir yaklaşım olmuştur. Mutluluk sorununu ilk ele alan filozof
Demokritos, bir nevi etiği, bir insanın hayatında yapacağı en doğru ve en iyi şey olarak ifade
etmektedir. Buna göre, insanlar, hayatı olabildiği kadar çok neşeyle ve olabildiği kadar az
sıkıntıyla geçirmelidir.

Eskiçağlardan günümüze “Erdem“ i temel alan yaklaşımlar, etik kavramının gelişmesine
büyük alt yapı oluşturmuştur (İyi, Tepe, 2011:23). Ahlak nereden gelirse gelsin merkezinde
insan unsuru vardır. Çünkü ahlak şuur sahibi, akıllı bir varlıktan meydana gelen amaçlı
davranışlar bütünüdür. Temelini dinden de alsa, insanın kendisinden de alsa ahlakın objesi
her durumda insandır. Ahlakın insani temelinden kast edilen ahlak kriterleri belirlenirken ve
bir davranışa “ahlakilik” özelliği kazandırılırken dayandığı temel unsurun insani olmasıdır.
Bu açıdan ahlakla ilgili iki farklı temellendirme yöntemi vardır. Bunlardan birincisi akla
dayalı temellendirmelerdir ki, aşağı yukarı bütün rasyonalist filozoflar bu görüşte olmakla
beraber, bu görüşün en büyük temsilcisi Kant’tır (Kılıç, 1993: 38).

İkincisi ise, ampirik temellendirmedir ki, buna göre ahlak, deneyden ve deneysel alandan
hareketle tanımlanmaktadır. Genel olarak din dışı temellendirmeler olarak da ifade edilen bu
yaklaşım, akıl, sezgi veya duygu ile temellendirme başlıkları altında da incelenmektedir.
Duyguya dair temellendirmelere Hume’u, sezgisel temellendirmeye ise S.Thomas,
Shaftesbury (1671-1719), Hutcheson (1694-1747) ve G.E.Moore’u örnek olarak gösterilebilir.
Bu türden olan ahlaki görüşlere genel olarak psikolojik ahlak da denmektedir. (Kılıç, 1993:
43).
Tarihsel olarak bakıldığında ise, Antik Yunan filozofları ahlakı bir mutluluk (eudaimonia)
problemi olarak ortaya koymuşlardır. İnsanın hayatının gayesini mutluluk olarak
görmüşlerdir. Bu ahlak anlayışının en temel karakteri teleolojik (gayeci) olması ve bu
çerçevede ahlakın tanımlanması ve temellendirilmesidir. Bu gayenin varmak istediği nokta
ise mutluluk olmaktadır. Bu bağlamda Sokrates’te mutluluğa giden yol bilgiden dolayısıyla
erdem ve bilginin bileşkesinden oluşurken, Platon’da ise, en yüksek iyiyi elde etmekten
geçmektedir. Çünkü, ancak mutlak iyinin elde edilmesiyle insan mutluluğa ulaşabilmektedir.
Bunu yolu da erdemli olmak, bir başka deyişle Tanrı’ya mümkün olduğunca benzemeye
çalışmaktır.
Aristoteles’te de aynı şekilde her eylem ve tercihin hedefi, iyiyi elde etmektir. Bu bakımdan
iyiyi “her şeyin arzuladığı şey olarak” ifade ederek, mutluluğu bunda aramaktadır (Erdem,
t.y.: 41). 19. yüzyılda da mutluluğu ahlakın ölçüsü sayan görüşler ortaya atmıştır. Örneğin J.
Bentham (1748-1832)’a göre mutluluk ahlaklılığın ölçüsüdür. İnsan gerçekte hazza ulaşmak
için eylemde bulunur. Haz ve acı niceliksel olup ölçülebilir. Haz ne kadar artarsa mutluluk da
o ölçüde artar. Fayda ilkesi en fazla kişinin en yüksek seviyede mutluluğu şeklinde izah
edilebilir. Bir eylemin ahlakiliğinin ölçüsü de böylece, tek tek fertlerin mutluluğu değil,
tersine en çok sayıda kişinin mutluluğu olmaktadır. Schopenhauer için de insan eylemlerinin
belirleyicisi sevinç ve acıdır. Fakat bu Bentham gibi bir eylemin ahlakiliğini, sevinç ve
mutluluğun ölçüsünde değil, kişinin kendi sevincine engel olabilme ve başkalarının
mutluluğuna yönelebilme niteliğinde görmektedir (Çilingir, 2003: 25).
İnsani temelde vurgulanması gereken farklı bir ahlaki yaklaşım da “varoluşçu” felsefeden
gelmektedir. Bu görüşün savunucularından Sartre’a göre ahlak da sanat gibi bir insan icadıdır.
Dolayısıyla, Kant ahlakı gibi ahlaki yargıların insan davranışları üzerinde söz sahibi olması
mümkün değildir. Varoluşçuların söz konusu ahlaka karşı kayıtsızlığı “ahlaksızlık ahlakı”
olarak nitelenen immoralizme (töreleri değiştirmek isteyen düşünce) yol açmıştır. Bu
çerçevede, bu ahlak düşüncesi, toplumca belirlenmiş olan genel ahlaki değerleri değiştirmek
isteyen görüşün genel adı olmuştur. Bu kavramı ilk defa Nietzche kullanmıştır (Erdem, t.y.:
48).

1.3. Etik Türleri
1.3.1. Betimleyici Etik
Betimleyici etik, ahlak alanında bilimsel hatta materyalist yaklaşımı tanımlar veya bilimsel
ya da tasviri yaklaşımın ahlak alanına uygulanmasını ifade eder. Bu etik anlayış, norm
bildirmek ya da kural koymak yerine, sadece insan eylemlerini gözlemleyerek eylemlerin
sonuçlarını betimler. Buna göre, insanların ahlaki görüş ya da inançlarıyla ilgili olgusal
önermelerden meydana gelen ifadelerde bulunur (Cevizci, 2002: 6).
Bu yaklaşımda, etik seyirci, gözlemci durumunda ahlaki olgu ve olaylara dışarıdan bakmakta,
olayları bilimsel bir yaklaşımla gözlemlemekte, tasvir etmekte ve açıklamaktadır. Hangi
değerlerin benimsenmesi, hangi ideallerin peşine düşülmesi gerektiği sorularına hiçbir şekilde
cevap verememektedir (Cevizci, 2002: 6).
1.3.2. Normatif Etik
Normatif kelimesi, norm kelimesinden gelmektedir. Norm, yargılama ve değerlendirmelerin
kendisine göre yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli olan kural olarak tarif edilebilir. Normatif
etik ise, insanlara hayatları boyunca onlara rehber olur ve böylelikle de onlara kullanacakları
normları sağlar. Bunun için kural koyucu yaklaşımı benimseyen bir ahlak filozofu, insanlara
ne yapmaları ya da neden kaçınmaları gerektiğini göstererek, yükümlülüklerini ve
sorumluluklarını anımsatan nesnel ahlaki doğrular olduğunu savunur (Cevizci, 2002: 7). Bu
çerçevede normatif etik, “Ne tür eylemler doğru ve yanlıştır?”, “Hangi eylemde bulunmalı?”,
“Ahlaki bakımdan nasıl yaşamalı?”, “Nasıl bir insan olmalı?” sorunlarıyla ilgilenir (Kagan,
1998: 24). Bir başka deyişle normatif etik nasıl yaşamamız gerektiğini bildiren ahlakı ilkeleri
araştırır, hayatta nihai ve en yüksek değere sahip olan şeylerin neler olduğunu tartışır (Cevizci,
2002: 67).
1.3.3. Metaetik
Metaetik kuramlar, etiğin ve ahlaki yargıların doğası ve gerekçelendirilmesi konularıyla
ilgilenir. Metaetik, yirminci yüzyılda Anglo-Sakson dünyasında oldukça etkili olmuş olan
yeni bir felsefe yapma tarzının, yani felsefenin biricik görevinin dinin mantıksal analizi veya
kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki tavrını ya da
yaklaşımını ifade etmiştir. Metaetik normatif etiğin koymuş olduğu ahlaki yargılar üzerine
tartışmakta ve bu yargılarda geçen kavramları analiz etmektedir. Analitik etik, yalnızca iyi,
kötü, doğru, yanlış, vb. kavramları çözümlemek, etik norm ve değer yargılarını
temellendirmek ister. Metaetik ise Frankena’ya göre, hiçbir ahlaksal ilke veya eylem hedefi
önermez, kavramsal analizden oluşur; pratik yol göstericilik yapmaz. “Felsefeciler metaetik
düzeyinde iş gördüklerinde, artık ahlaksal akıl yürütmeyi sürdürmezler; ahlak üzerine
konuşurlar, ama ahlaka yönelik yargılara varmazlar ve bu yargılar üzerine sorular sorarak
onları yanıtlamaya çalışırlar” (Tepe, 2004: 27).

1.4. Etik Kuramlar
1.4.1.Deontoloji (Ödev) Etiği
Deontoloji, ödev anlamına gelen Yunanca deon ile bilim anlamına gelen Yunanca logos
sözcülerinin bir birleşimi olup ödev bilimi anlamına gelmektedir. Buna göre, insanın ayrı bir
takım ödev ya da yükümlükleri bulunduğu, belirli eylem türlerini özü itibariyle doğru, belirli
eylem türlerinin de yanlış olduğunu, insanın ahlakiliğinin bu ödev ya da eylemlerinin
sonuçlarına hiç bakmaksızın yerine getirmekten, doğru eylem türlerini hayata geçirmekten
oluştuğunu savunan etik anlayışıdır (Cevizi, 2005: 457). Deontolojik teoriye göre, bazı
davranışlar iyi ya da olumlu sonuçlarından daha başka nedenlerden dolayı doğru ya da yanlış
olmaktadır. Adaletli dağıtım, kişisel taahhütlerin yerine getirilmesi, vefa, sadakat, bir borcun
ifa edilmesi, bir anlaşmadan doğan görevin icra edilmesi gibi özellikler; maksimize edilmiş
faydası ne olursa olsun, ahlaki olarak kabul edilen özelliklerdir. Örneğin bu anlayışı
benimseyen bir birey, masum bir insanı öldürmek ya da bir kişiye ciddi bir haksızlık yapmanın
doğru olmadığını düşünür. Böyle davranışlarda bulunmanın sonucu, ortaya çıkacak fayda
miktarı ne olursa olsun fark etmeyecektir (Kapu, 2009: 70).
Deontolojik etik sistemler, ilkeli karar verme sistemi olarak tanımlanmaktadır ve Immanuel
Kant (1724-1804) tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemlerde karar, faaliyet ve davranışların
tercihinde önemli olan sonuçları değil, ilke ve kuralların doğruluğudur (Aydın, 2003: 60).
Ahlakta eylemin sonucundan ziyade, eylemin temelindeki niyet, ilke ve gerçekleştirdiği ödevin
önemli olduğunu öne süren deontolojik etik anlayışı, insanın akıllı ve sorumlu bir varlık
olarak yerine getirmek durumunda olduğu bir takım ödevleri bulunduğu düşüncesinden
hareketle, ahlakın temeline ödevi yerleştirmiştir (Cevizci,2002: 16).
1.4.2.Teleolojik Etik
Teleoloji ise, etik olarak insan davranışlarının sonuçlarına odaklanmaktadır. Bir diğer
ifadeyle, tüm davranışların beklenen neticeyi ortaya çıkarıp çıkarmadığına bakılmaktadır.
Sosyal anlamda, doğru davranış toplam iyi sonucu ya da çıktıyı maksimum hale getirmelidir.
Sonuçta ortaya çıkan veriye göre bir yaklaşım sergileyen bu modelde, faydacılık en fazla sayı
ve en yüksek kalite olarak formüle edilmiş olmaktadır (McDonald, 1997, 233). Teleoloji, iki
temel yaklaşıma dayanmaktadır. İlki, insan varlığı için değerli olanın ne olduğu hakkındaki
iddiadır. Diğeri ise, bir eylemin ahlâki olarak kabul edilebilir olup olmayacağı, sadece söz
konusu eylemin değeri maksimize edip etmediği konusuyla ilgilidir. Eğer mutluluk bir değer
olarak kabul edilirse, o zaman ahlâki olarak izin verilebilir eylem, mutluluğu maksimize eden
eylemdir (Kapu, 2009: 67).

1.4.3.Yararcı (Faydacı-Utilitarizm) Etik
Yararcı etik İngiliz felsefecileri Jeremy Bentham(1806-1873) ve John Staurt Mill (18061873) tarafından geliştirilen bir etik kuramıdır. Yararcı etik kuramının en temel kavramı
adından da anlaşılacağı gibi, “yarar” düşüncesidir: Eğer bir eylem yararlıysa iyidir ve
doğrudur (Turan,2003: 17) Yararcılık hiç kuşku yok ki, İlkçağ hazcılığının, bireyin hazzına
ve mutluluğuna dönük ilginin toplumsal bir ilgiyle tamamlanmış olduğu modern versiyonu
şeklinde karakterize edilebilir. Yararcılık, etik alandan önemli olan biricik şeyin, en yüksek
değerin mutluluk olduğunu ifade eder.
Öte yandan yararcılık ahlakı eylemin değerini belirleyen şeyin, bu eylemin ödeve, ahlaki ilke
ya da yasaya uygunluğundan ziyade, eylemin sonucu olduğunu, eylemin değerinin ürettiği
sonuçla, meydana getirdiği yararla ölçülmesi gerektiğini söylediği için, sonuççu ya da
teleolojik bir öğreti olmak durumundadır. Öte yandan yararcılık, yine insanın refah ve
mutluluğunu artıracak en önemli güç olarak gördüğü teknolojiye yoğun bir inanç besler.
Yarar ilkesinin, etiği niceliksel terimlerle kavranmaya uygun bir disiplin haline getirdiğini,
böylece iyi ve kötünün matematiksel bir tarzda ölçümlenmeye elverişli olduğunu öne sürer
(Cevizci,2002:191-193).
1.4.4.Erdem Etiği
Bu etik türü, ahlakiliğin temelinde iyi karakter özelliklerinin veya erdemlerin geliştirilmesinin
bulunduğunu ifade etmektedir. Söz konusu görüş, bir kimsenin erdemli olması ile ahlaki
bakımdan iyi olmasını eşdeğer kabul eder. Erdem etiği, erdemli karakter özelliklerinin gençlik
dönemlerinde kazanıldığını savunduğu için, ahlak eğitimine özel bir önem verir ve
yetişkinlerin gençlere ahlaki erdemleri aktarmakla yükümlü olduğunu savunur. Şu halde,
insana özgü yetkinlik, ahlaki bakımdan iyi olan bir karakteri şekillendiren ahlaki nitelik
olarak erdem kavramını temele alan erdem etiği, ahlaki kural ya da yasaları temel alan, ödeve
dayalı etik teorilerin tam karşıtı olan bir konumda belirir (Cevizci, 2005:628).
1.4.5.Uygulamalı Etik
Etiğin teorik boyutunun dışında, uygulamalı yönü de söz konusudur. Öyle ki, etik, insanların
yaşamlarının her alanında karşılaştıkları bir kavram haline gelmiştir. Özellikle, sosyal,
ekonomik, ticari vb. tüm alanlarda etik kavramı, üzerinde hassasiyetle durulan bir özelliğe
sahip olmuştur. Siyaset, tıp, kamu, iş vb. alanlarda, hatta daha spesifik konularda etik
uygulamalı yönüyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, çalışma yaşamında etik dışı
uygulamalardan çok fazla bahsediliyor olması da, dikkatleri iş ve meslek etiği üzerine
çekmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ahlak, maddi varlığı olmayan bir inanç ve düşünce sistemi olup toplumların davranışlarını
şekillendirmektedir. Etik ise, ahlak felsefesi olarak kabul edilir ve neyin doğru neyin yanlış
olduğunu belirlemeye çalışır. Etik, filozofların yüz yıllarca üzerinde kafa yordukları bir
konudur. Bu çerçevede, birçok etik türü doğmuştur. Bunlardan, betimleyici etik, normatif etik
ve metaetik ilk akla gelen türlerdir. Ayrıca, etik kuramlar geliştirilmiştir. Bunlardan
deontoloji, doğru eylem türlerini hayata geçirmekten oluştuğunu savunan etik anlayıştır.
Teleolojik etik ise, daha çok insan davranışlarının sonuçlarına odaklanmaktadır ve faydacılık
esasına dayanmaktadır.
Yararcı etik ise, bir eylemin sağlayacağı yarara göre etik olup olmadığını belirler. Erdem etiği
ise, insanlardaki iyi karakter özelliklerini ifade etmektedir. Uygulamalı etik ise, değişik
alanlardaki etik kuralları ele almaktadır.Örneğin, iş etiği, siyaset etiği gibi kavramlar,
uygulamalı etiği ifade etmektedir. Günümüzde, en çok çalışma alanı uygulamalı etikle
ilgilidir.

BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi Deontolojik etiğin özelliklerindendir?

a) İnsanın ayrı bir takım ödev ya da yükümlükleri bulunduğu, belirli eylem türlerini özü itibariyle
doğru, belirli eylem türlerinin de yanlış olduğunu, insanın ahlakiliğinin bu ödev ya da eylemlerinin
sonuçlarına hiç bakmaksızın yerine getirmekten, doğru eylem türlerini hayata geçirmekten
oluştuğunu savunan etik anlayıştır.
b) Etik olarak insan davranışlarının sonuçlarına odaklanan etik anlayıştır.
c)

İngiliz felsefecileri Jeremy Bentham(1806-1873) ve John Staurt Mill (1806- 1873) tarafından
geliştirilen etik kuramdır.

d) Ahlakiliğin temelinde iyi karakter özelliklerinin veya erdemlerin geliştirilmesinin bulunduğunu
ifade eden etik kuramdır.
e)

Siyaset, tıp, kamu, iş vb. alanlarda, hatta daha spesifik konularda etik uygulamalı yönüyle ön plana
çıkaran etik kuramdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Uygulamalı etiğin özelliklerindendir?

a) İnsanın ayrı bir takım ödev ya da yükümlükleri bulunduğu, belirli eylem türlerini özü itibariyle
doğru, belirli eylem türlerinin de yanlış olduğunu, insanın ahlakiliğinin bu ödev ya da eylemlerinin
sonuçlarına hiç bakmaksızın yerine getirmekten, doğru eylem türlerini hayata geçirmekten
oluştuğunu savunan etik anlayıştır.
b) Etik olarak insan davranışlarının sonuçlarına odaklanan etik anlayıştır.
c)

İngiliz felsefecileri Jeremy Bentham(1806-1873) ve John Staurt Mill (1806- 1873) tarafından
geliştirilen etik kuramdır.

d) Ahlakiliğin temelinde iyi karakter özelliklerinin veya erdemlerin geliştirilmesinin bulunduğunu
ifade eden etik kuramdır.
e)

Siyaset, tıp, kamu, iş vb. alanlarda, hatta daha spesifik konularda etik uygulamalı yönüyle ön plana
çıkaran etik kuramdır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Telelojik etiğin özelliklerindendir?

a) İnsanın ayrı bir takım ödev ya da yükümlükleri bulunduğu, belirli eylem türlerini özü itibariyle
doğru, belirli eylem türlerinin de yanlış olduğunu, insanın ahlakiliğinin bu ödev ya da eylemlerinin
sonuçlarına hiç bakmaksızın yerine getirmekten, doğru eylem türlerini hayata geçirmekten
oluştuğunu savunan etik anlayıştır.
b) Etik olarak insan davranışlarının sonuçlarına odaklanan etik anlayıştır.
c)

İngiliz felsefecileri Jeremy Bentham(1806-1873) ve John Staurt Mill (1806- 1873) tarafından
geliştirilen etik kuramdır.

d) Ahlakiliğin temelinde iyi karakter özelliklerinin veya erdemlerin geliştirilmesinin bulunduğunu
ifade eden etik kuramdır.
e)

Siyaset, tıp, kamu, iş vb. alanlarda, hatta daha spesifik konularda etik uygulamalı yönüyle ön plana
çıkaran etik kuramdır.

4.

Aşağıdakilerden hangileri, ahlak kavramının temel tanımlarındandır?

I- Hayat tarzı
II- Davranış kuralı
III- Hukuk
a) II
b) I-II
c) I-III
d) II-III
e) I-II-III

5.

Aşağıdakilerden hangileri, bir toplumdan diğerine çok büyük değişiklik göstermeyen temel ve üst
etik değerleri ve ilkelerdendir?
I- Adalet
II- Doğruluk-Dürüstlük
III-Tarafsızlık
IV- Eğitim

a) I-II-III
b) I-II-IV
c) I-III_IV
d) II-III-IV
e) I-II-III-IV
Cevaplar:
1-a
2-e
3-b
4- b
5-a

İKİNCİ BÖLÜM:UYGULAMALI ETİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İş Etiği
2.Mesleki Etik
3. Çalışma Etiği
4. İşletme Etiği
5.Yönetim Etiği
6. Diğer Uygulamalı Etik Türleri

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Uygulamalı Etik denilince aklımıza ne geliyor?
İş Etiğinin kapsamı nedir?
İş Etiği ile Çalışma Etiği arasında nasıl bir fark vardır?
İş Etiği dışındaki diğer uygulamalı etik türleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Etiği

İş etiği konusunun genel Bu kazanımın elde edilebilmesi
çerçevesinin öğrenilmesi.
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Meslek Etiği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Meslek
etiğinin
içeriği
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
hakkında bilgi sahibi olunması.
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Yönetsel Etik

Yönetsel etiğin genel hatlarıyla
bilinmesi.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Kamu Etiği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Kamu
etiğinin
konusuna
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
nelerin girdiğinin bilinmesi.
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Tıp Etiği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Tıp etiğinin genel çerçevesinin
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
bilinmesi.
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Anahtar Kavramlar
Uygulamalı Etik, İş Etiği, Meslek Etiği, Kamu Etiği, Yönetsel Etik, Tıp Etiği.

İKİNCİ BÖLÜM: UYGULAMALI ETİK
2.1. İş Etiği
İş etiği ve iş ahlakı kavramlarının gelişimini tarihsel süreç içerisinde ele aldığımızda, bu iki
kavramın gelişimlerinin toplumsal, politik, ekonomik, yönetsel alanlardaki değişimlerden de
etkilendiği görülmektedir. Mesela iş etiği kavramının, toplumsal modernleşme ve
demokratikleşmeyle birlikte ahlak felsefesinin yerini büyük ölçüde hukuka ve hukuk
felsefesine bıraktığı dönemlerde ön plana çıkmıştır (Hegel, 1991:7). 20. yüzyılın son
çeyreğinden itibaren ise, iş etiği bilincinin arttığı ve iş etiğinin ayrı bir çalışma alanı haline
geldiği görülmektedir (Serbest, 2001: 2).
Endüstri toplumu öncesinde iş etiği ve iş ahlakı, gelenekler ve dini değerler üzerine kurulu
kavramlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde dinsel inançların, ekonomik sürecin,
çalışma ilişkilerinin ve iş değerlerinin biçimlendirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir (Osthaus 2004:747).
17. ve 18. yüzyıllardaki çalışma hayatında, ekonomi, din ve ahlak arasındaki yakın ilişkinin
hakim olduğu bir yapı ve anlayış görülmektedir. Bu yüzyıllarda çalışma ve ahlak anlayışının
üzerinde Katolik ahlakı ve Weber tarafından ortaya konan “Protestan İş Ahlakı”nın derin
izleri bulunmaktadır. Katolik anlayışında dini açıdan çalışma bir ideal olarak benimsenmekle
birlikte, ahlaki bakımdan ticarete ve ticari ilişkilere şüpheyle bakılmaktadır (Aras 2001: 30).
Protestan iş ahlakı anlayışında ise, çok çalışma inancı, öngörülmüş hedeflerin başarılmasında
yaratıcılık, din ve ahlak inancı ön plana çıkmakta; her türlü savurganlıktan ve tembellikten
kaçınılması, kaynakların korunması, boş zaman yerine çalışma süresinin artırılmasının tercih
edilmesi gerekliliği yer almıştır (Christopher vd., 2002: 741-742). Ancak bu yıllarda
insanların pekçoğu için, çok çalışma ve itaatkar olmanın alternatifinin aç kalmak olduğu
gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir (Abbas vd., 2001:32)
İş dünyasında iş ahlakına ilişkin değerlerin oluşumunda aile, sosyal çevre, dini inanışlar,
kültürel normlar gibi bir takım etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenler bir takım değerler
meydana getirir. Bu değerleri şöylece sıralamak mümkündür (Torlak, 2009: 163):








Çevresine ve topluma fayda sağlama (istihdam oluşturma, yardımlaşma v.s.),
Kendisine ve ailesine fayda sağlama (geçim temin etme, ailesine yük olmama v.b.),
Grup çıkarlarını koruma,
İlkeli olma, dini inanışlara, kültürel değerlere, örf ve adetlere bağlılık gösterme,
Kişisel çıkarlarla örgütsel ve toplumsal çıkarları birlikte gözetebilme,
Adil ve dürüst olma, kendi haklarını koruyabilme,
Sorumluluklarını yerine getirme, sözünde durma, sözleşmelere riayet etme.

İş etiği, özellikle ahlaki standartların işletme politikalarına, kurumlara ve davranışlarına nasıl
uygulanacağı üzerinde odaklanmaktadır. Ayrıca, mal ve hizmetlerin üretilmesi ve dağıtılması
sırasında organizasyonlarda ahlaki standartların örgütle ilgili bireylerin hareketlerine nasıl
uygulanacağına dair konuları ele almaktadır (Özgener, 2009: 52).

Ekonomik ve sosyal yaşamın küreselleşmesi ile birlikte, işletmelerin dışa açılmış olması, etik
açıdan da “uluslararası iş etiği” kavramını gündeme getirmiştir. Öyle ki, kültürel açıdan
ortaya çıkan farklılaşmaların, ülkeler arasındaki ticarete ve diğer etkileşim alanlarına
yansıdığı gibi, etik alanda da kendini göstermesi kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda,
uluslurarası iş etiği, genel olarak kültürlerarası araştırmaları içeren ve bu araştırmalarda iki ya
da daha fazla ülkenin etik unsurlarının karşılaştırılmasını konu edinen bir alan olmaktadır.
Sonuç olarak, uluslararası iş etiği, şu sorulara cevap aramaktadır (Yeşil,2011: 78-79):
Farklı ülkelerde uluslar arası işletmeciliği ve ekonomiyi yönlendiren benzer etik normlar var
mıdır?
Etik normlar konusunda ülkeler arasında farklılık var mıdır?
İşletmeler farklı ülkelerde faaliyet gösterdiklerinde, kendi etik normlarını mı, yoksa ilgili
ülkenin etik normlarını mı kullanacaklardır?
Sonuç olarak, iş etiği, bir iş yapılırken, o işin iş dünyasının kabul edeceği ve toplumun
benimseyeceği yöntemlerle yapılıp yapılmamasıyla ilgilenir. Bu doğrultuda, iş etiği, çalışma
hayatının aktörleri olan çalışanlar, hissedarlar, ve diğer paydaşlar ile rakipler arasındaki
ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğini araştırır (Kılınç, Ağraş, 2010:71-72). Bu yönüyle iş
etiği, meslek etiğini, işletme etiğini, yönetim etiğini ve çalışma etiğini kapsamaktadır.
2.2.Mesleki Etik
Bir meslek sahibi olmak sosyolojik olarak çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle, bir
mesleğe sahip olmak, beraberinde bazı sorumlulukları da getirmektedir. Bu sorumlulukların
başında etik gelmektedir. Geleneksel anlamda, mesleki etiğin temelinde yatan düşünce,
meslek sahiplerinin, mesleklerini yerine getirmek suretiyle kendilerine ihtiyaç duyanlara
hizmet etmektir. Bundan dolayı da, hizmet etmede öncelik hizmete ihtiyaç duyan olmalıdır.
Yani, hizmet, hizmeti sunanın çıkarından çok, hizmete ihtiyacı olanın çıkarına dayanmalıdır.
Örneğin, bir doktor, para kazanmak için hasta bakmamalıdır, hastaya baktığı için para
kazanmalıdır (Arslan, 2005: 79-80). Dolayısıyla, "Mesleki etik, belirli bir meslek grubunun,
meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini
sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve
hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkelerdir"(MEGEP, 2011:22). Bu ilkeler ise
şu şekilde özetlenebilir (MEGEP, 2011:24-26):


Doğruluk: Bütün meslek sahipleri, çalışmalarının her safhasında dürüst olmalıdırlar.
Ayrıca, meslektaşların kurdukları ilişkiler ve kurum dışındaki temasları samimi
olmalıdır. Yürütülen bütün faaliyetlerde güven ortamı sağlanmalıdır.



Yasallık: Günümüzde iş yaşamında gerek üretim alanını gerekse çalışma hayatını
düzenleyen yasalar mevcuttur. Dolayısıyla, bu yasalara bağlı kalmak da mesleki etik
ilkelerindendir.



Yeterlilik: İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri takip
etmek, kendini yenilemek, iş hayatına uyarlamak mesleki etik ilkeler arasında önemli
yer tutmaktadır. Çünkü, mesleki boyut, o işi yapmak konusunda kişiye toplum
içerisinde “uzman”,”yetkili” veya “yeterli kişi” gibi kimlikler kazandırmaktadır.
Dolayısıyla, yeterliliğin devamının sağlanması, toplumsal bir yarar sağladığı için etik
bir boyuta sahiptir.



Güvenirlilik: Meslek olarak kabul edilen bütün işlerin kendine özgü etik değer ve
ilkeleri vardır. Mesleğin üyeleri bu etik değer ve ilkelere uygun davranmak
durumundadırlar. Böylece, mesleğin toplumdaki imajı korunmuş ve mesleğin geleceği
garanti altında alınmış olur. Bunun için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir.
1.Yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten ayırmak,
2. Meslek içi rekabeti düzenlemek,
3.Mesleğin ideallerini korumak.



Mesleğe Bağlılık: Mesleki etik ilkelerinden bir diğeri de kişinin yaptığı işi
önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır. Buna kısaca mesleğe bağlılık
denmektedir. Kişinin iş hayatı içerisinde sürekli kendini geliştirmesi ve eğitim
olanaklarından yararlanması iş ine verdiği önemi gösterir. Yalnızca kendi gelişimini
yeterli görmeyip, meslektaşlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmak da meslek
etiği içindedir. Mesleğe bağlılık kişinin işini sevmesine ve huzurlu bir ortamda
çalışmasına katkı da bulunur. Bu da verimliliği artırır.

2.3.Çalışma Etiği
Çalışma etiği denildiğinde, bir toplumda işe ve çalışmaya yönelik tavırlar ve davranışlar
anlaşılmaktadır ve çalışmaya ne kadar değer verildiği ile ilgilidir (Arslan, 2005:51).
Çalışmanın sevilip sevilmediği, çalışmaktan kaytarılıp kaytarılmadığı, çalışma ile boş zaman
arasındaki tercih vb. durumlar çalışma etiğinin göstergeleri olmaktadır. Ayrıca, çalışılacak işi
tercih ederken, tatil süresinin uzun olması, izin sürelerinin olması, işin rahat olması vb.
özelliklerinden yola çıkılması da çalışma etiğinin bir göstergesi olabilmektedir. Aynı
zamanda bu durum kendini toplumsal olarak da göstermektedir. Örneğin, ülkemizde, her yeni
yılda, gazetelerde, "Bu yıl bu kadar resmi tatil yapılacak" şeklinde çalışılmayacak günlerin
sayısı verilmektedir.
2.4. İşletme Etiği
İşletme etiği, genel olarak, etik kuralların işletme davranışlarına uygulanması olarak ifade
edilmektedir. Yani işletme etiği, etik kuralların sadece işletmeler için geçerli ve onlara özel
olmasından doğmaktadır (Tak,2011:41). Böylece, işletme içinde çalışan bireylerin tek tek etik
değerlerinin (çalışma etiği, meslek etiği) dışında onlardan ayrı olarak işletmelerinin de kendine
özgü bir etik değerlerinin var olması söz konusudur (Arslan,2005: 108). Bu etik değerler,
işletmelerin fonksiyonlarına yayılmış durumdadır. Artık, üretim, pazarlama,

muhasebe, insan kaynakları yönetimi vb. diğer tüm fonksiyonların her biri için farklı etik
ilkeler geliştirilmiştir. İşte, tüm bu fonksiyonlar paralelinde, işletmelerin sahip olduğu etik
ilkeler günümüzde “etik kodlar” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda, işletmeler etik
kodları vasıtasıyla, tüketicinin korunması, hissedarlara ve devlete karşı sorumlulukların yerine
getirilmesi, çalışanlara ayrımcılık yapılmaması, çevreye zarar vermemesi yönünde
çalışmalar yapmaktadır.
Sonuç olarak, günümüzde işletmeler, bir organizasyon olarak yaptıkları tüm işlerde etik
davranışlar göstermek zorunda olduklarının da farkındadır. Çünkü, etik davranışlarda
bulunmayan işletmelerin artık, toplumsal anlamda kötü bir imaja sahip olduklarından pazar
paylarını kaybetmeleri ve rekabet edememeleri söz konusudur.
2.5. Yönetim Etiği
Yönetim etiği, etiğin yönetimle ilişkilendirildiği ve yönetim fonksiyonlarının etik boyutunun
ele alındığı bir alan olarak ele alınmaktadır. Yönetim etiği, genel olarak, yöneticilere işlerinde
onlara yol gösterecek davranış biçimleri olarak tanımlanmaktadır (Filizöz, 2011: 220).
Ayrıca, yöneticilerin, örgütün kültürünü etik ilkeler doğrultusunda inşa etmesi de yönetim
etiğinin bir konusu olmaktadır. Dolayısıyla, hem yönetimin etiği hem de etiğin yönetimi,
yönetim ile etik kavramlarını kesiştirmektedir.
2.6.Diğer Uygulamalı Etik Türleri
2.6.1. Kamu Etiği
Kamu görevlilerinin davranışlarında iki temel etken rol oynamaktadır. Bunlardan biri yasalar,
diğeri ise etik değerlerdir. Yasalar, kamu görevlilerinin davranışlarını dışsal olarak
belirlemekte ve denetlemekte iken, etik değerler, davranışı içsel olarak yönetmekte ve
denetlemektedir. Davranışların dıştan belirlenmesinde rol oynayan yasalar ve kurallar, kamu
görevlilerini kamu yararı doğrultusunda eylemde bulunmaya zorlamaktadır. Bu bakış açısına
göre kamu yönetimi etiğini, kamu çalışanının her türlü davranışını yasalara, etik kodlara ve
çeşitli kurallara göre yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kamu görevlilerinin
davranışlarının içsel belirleyicisi olarak ele alındığında ise kamu yönetimi etiği, kamu
görevlilerinin eylemlerini, bireysel ahlaki değerleri referans alarak yapması anlamına
gelmektedir (Özdemir, 2007: 182-183).
2.6.2 Bilimsel Etik
Bilim yapan, bilimsel bilgi üreten bilim adamlarının faaliyeti sırasında uyacağı ahlaki talep ve
yükümlülükleri ele alan uygulamalı bir etik dalıdır. Bilim etiği, bilim adamlarının sınırsız
olması nedeniyle, onun serbest araştırma, öğretim ve öğrenim hakkının korunmasını sağlayan
ve onun sorumluluklarını analiz eden bir boyuta sahiptir. Bilim etiğine göre, bilim adamının
sorumluluğu hem içe ve hem de dışa, hem kendisine ve hem de bütün insanlara karşıdır.
Sonuç olarak, bilim adamları, araştırdıklarının gerçek durumlarının ne olduğu ortaya
çıkarmakla yükümlüdür (Cevizci, 2005: 259).

2.6.3. İletişim Etiği
İletişim etiği, iletişimle ilgili mesleklerde çalışanların meslek etiğini anlatmaktadır. Bu
çerçevede, haber ajanslarında, gazetelerde, radyo ve televizyon kuruluşlarında ya da internet
ortamında habercilik işiyle uğraşanlar bu kapsamda ele alınmaktadır. 1970’lerde kitle iletişim
araçlarının büyümesi ve çeşitlenmesiyle iletişim etiği konusundaki araştırmalar da ivme
kazanmıştır. Bu çerçevede, medya sorumluluğu, medya performansı ve kamusal yarar
sorunları, iletişim etiğinin merkezi haline gelmiştir (Kieran, 2000:149). Medya çalışanlarının
iletme görevini iyi yapabilmesi, olan biteni doğru aktarabilmesine, dolayısıyla olayları,
durumları doğru değerlendirebilmesine bağlıdır. Bunu yapabilmelerinin temelinde yatansa
onların bilgisel ve zihinsel donanımlarıdır (Tepe, 2000:128). Söz konusu bilgisel ve zihinsel
donanımı sağlamanın yollarından biri de mesleğe ilişkin etik değerlerin belirlenerek yaşama
geçirilmesidir (Uzun, 2007:17-18).
2.6.4.Tıp Etiği
Tıp etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri
yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği ile ilgilidir (Kadıoğlu, 2007: 86-88). Farklı bir
söyleyişle, tıp etiği tıbbi eylemi düzenleyen kurallarla ve tıbba özgü değerler dünyası ile
ilgilenir. Tıbbi eylemler çerçevesinde neyin “iyi” ve neyin “kötü” olduğu, mutlak “iyi”nin ve
“kötü”nün olup olmayacağı söz konusu alanın temel sorunlarıdır (Arda, 2004: 21-36). Tıp
etiğinin tıbbın gündelik yaşamında ortaya çıkışı sadece değer sorunlarıyla karşılaşma
durumları ile sınırlı değildir. Her tıbbi eylemin kendince bir etik boyutu vardır. Etik bilincine
ve duyarlılığına sahip olmak bu boyutu gözden kaçırmayıp değerlendirmeye almayı
sağlamaktadır (Kadıoğlu, 2001: 44-63).
Hekimler ve yardımcı sağlık personeli, sağlık çalışanları sağlıkla ilgili kararlar vermek
durumundadırlar. Örneğin bir hastanın acı çekmesi ya da sağlık halinin bozulması gibi
kararların hepsinde değerler söz konusudur (Ülman,2010: 3). Ödevlerimiz değerlerin
uygulanması ya da harekete geçirilmesidir. Değerlerin harekete geçirilmesi normları
oluşturur. Bu normlar geniş anlamda ilkeler olarak adlandırılır. 19 Ekim 2005 tarihinde
UNESCO Genel Konferansı’nda benimsenen “Uluslararası Biyoetik ve İnsan Hakları
Bildirgesi”15 biyoetik ilke benimsemiştir (UNESCO, 2008) :













İnsan Onuru ve İnsan Hakları,
Yarar ve Zarar,
Özerklik ve Birey Sorumluluğu,
Onam (Tedavi için hastanın onayının alınması),
Onam verme yeterliğine sahip olmayan bireylerin rızası,
Bireye saygı ve bireyin bütünlüğüne saygı,
Mahremiyet ve Sır,
Eşitlik, Adalet, Hakkaniyet,
Ayrımcılık Yapmamak, Damgalamamak,
Kültürel farklılıklara saygı ve çoğulculuk,
Dayanışma ve İşbirliği,
Toplumsal sorumluluk ve Sağlık,





Ortak Yararlar,
Gelecek kuşakları koruma,
Çevreyi, biyosferi ve canlı çeşitliliğini korumak.
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ÖRNEK OLAY 1

HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI
Yayın Tarihi : 01.02.1999
Kendilerini her zaman dünya hekimliğinin bir parçası olarak gören; Türkiye Cumhuriyeti
toprakları üzerinde ulusal, evrensel ve çağdaş bir sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip bulunan,
hekimlik mesleğinin, içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel koşullardan soyutlanmayacağının
bilinci ile insanın sahip olduğu olanakları geliştirebilmesinin en temel koşulunun onun bedensel
ve ruhsal sağlığı olduğunun bilincini taşıyan bu ülkenin hekimleri; dünyadaki ve Türkiye'deki
toplumsal ve bilimsel değişimler göz önünde bulundurularak ve çeşitli platformlarda tartışılarak
oluşturulan Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na bağlılıklarını bildirmekle, insana insan olarak
hizmet etmenin yüce onurunu taşırlar.
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam ve Tanımlar)
Amaç
Madde 1-Bu kuralların amacı, hekimlerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken uymaları
zorunlu olan hekimlik meslek etiği kurallarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-Türkiye'de hekimlik yapma hakkını kazanmış olup mesleğini uygulayan tüm hekimler
bu kurallar kapsamındadır.
Dayanak
Madde 3-Bu kurallar bütünü 6023 sayılı yasanın 59/g maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4-Bu metinde geçen;
a)Bakanlık deyimi; Sağlık Bakanlığı'nı
b)Hekim deyimi; tıp doktorlarını,
c)Hekim örgütü deyimi; Türk Tabipleri Birliği'ni ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
(Genel Kural ve İlkeler)
Hekimin Görev ve Ödevleri
Madde 5-Hekimin öncelikli görevi, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek
hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını korumaktır. Meslek uygulaması
sırasında insan onurunu gözetmesi de, hekimin öncelikli ödevidir. Hekim, bu yükümlülüklerini
yerine getirebilmek için, gelişmeleri yakından izler.
Etik İlkeler
Madde 6-Görevlerini yerine getirirken, hekimin uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri

yararlılık, zarar vermeme, adalet ve özerklik ilkeleridir.
Hekimin Yansızlığı
Madde 7-Hekim görevlerini her durumda hastaları arasındaki siyasal görüş, sosyal durum, dini
inanç, milliyet, etnik köken, ırk, cinsiyet, yaş, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri
farklılıkları gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
Vicdani ve Mesleki Kanı
Madde 8-Hekim, mesleğini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket eder.
Sır Saklama Yükümlülüğü
Madde 9-Hekim, hastasından mesleğini uygularken öğrendiği sırları açıklayamaz. Hastanın
ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklanmasının hasta ya da öteki insanların yaşamını tehlikeye
sokması durumunda, hastanın kişilik haklarının zedelenmemesi koşuluyla, hekim bu sırrı
saklamakla yükümlü değildir.
Yasal zorunluluk durumlarında hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sırrının açıklanması
anlamına gelmez.
Hekim, tanık ya da bilirkişi olarak mahkemeye çağrıldığında olayın meslek sırrı olduğunu ileri
sürerek bu görevlerinden çekilebilir.
Acil Yardım
Madde 10-Hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, gerekli tıbbi girişimlerin yapılamadığı acil
durumlarda, ilk yardımda bulunur.
Ticari Amaç ve Reklam Yasağı
Madde 11-Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz,
çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici,
meslektaşlar arasında haksız rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamaz. Hekim, yayın
araçlarıyla yapacağı duyurularda varsa, Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre kabul edilmiş olan
uzmanlık alanını, çalışma gün ve saatlerini bildirebilir. Tabela ve benzeri tanıtım araçlarının
biçim ve boyutları yerel tabip odası tarafından saptanır.
Meşru ve Yasak Yöntemler
Madde 12-Hekim mesleğini yerine getirirken, bilimsel ve çağdaş tanı ve tedavi yöntemleriyle
koruyucu hekimlik ilkelerini göz önünde bulundurur; hastalarının tanı ve tedavisinde bilimsel
olmayan yöntemleri uygulayamaz. Hekim, gerekli bilimsel aşamalardan geçip
ruhsatlandırılmamış kimyasal, farmakolojik, biyolojik maddeleri ilaç olarak kullanamaz.
Hekimliğin Kötü Uygulanması (Malpractice)
Madde 13-Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi
"hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelir.
Aracılık Etme ve Aracıdan Yararlanma Yasağı
Madde 14-Hekim öteki hekimlere veya tetkik-tedavi kuruluşlarına maddi çıkar karşılığı hasta
gönderemez. Hekim, hasta sağlamak amacıyla aracı kişilerden yararlanamaz.
Endüstri ile İlişkilerde Çıkar Sağlama Yasağı

Madde 15-Hekimler endüstri kuruluşları ile hiçbir çıkar ilişkisi kuramazlar. Bilimsel araştırmalar
ve eğitime yönelik ilişkiler ise, şeffaf ve kurumsal olmalıdır. Bu ilişkilerde Türk Tabipleri
Birliği'nin hazırladığı "Hekim ve İlaç Tanıtım İlkeleri" geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Hekimler Arası İlişkiler)
Meslektaşlar Arasında Saygı
Madde 16-Hekim, kendi meslektaşları ve insan sağlığı ile uğraşan öteki meslek mensupları ile iyi
ilişkiler kurar, meslektaşlarına veya tedavi ekibinin bir başka üyesine karşı küçük düşürücü
davranışlarda bulunamaz.
Mesleki Dayanışma
Madde 17-Hekim, meslektaşlarını mesleki yönden onur kırıcı ve haksız saldırılara karşı korur.
Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı
Madde 18-Hekim tıbbi görevlerini yerine getirirken, gecikmenin hasta yaşamını tehdit edebileceği
zorunlu durumlar dışında özel bilgi, beceri gerektiren bir girişimde bulunamaz.
Danışım(Konsültasyon) ve Ekip Çalışması
Madde 19-Danışım ve ekip çalışması sürecinin düzenli işleyebilmesi ve bir hekim hakkı olarak
yaşama geçirilebilmesi için;
a)Hasta izlemi sırasında, değişik uzmanlık alanlarının görüş ve uygulamalarına gereksinim
doğduğunda, tedaviyi yürüten hekim durumu hasta ve/veya yakınlarına bildirmelidir.
Konsültasyonu hastanın tedaviyi yürüten hekimi yazılı olarak ister. Yazılı istemde hastanın
özellikleri, konsültasyon isteğinin nedenleri açık ve anlaşılır biçimde belirtilir.
b)Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de, hastanın sürekli hekimi gibi hastadan sorumludur.
c)Konsültan hekim, alanında bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalıdır.
d)Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçları, açık ve anlaşılır biçimde bir
tutanak ile belgelenir.
e) Konsültasyonun sonuçlarından hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir.
f)Konsültasyonun sonucunda hastanın tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüş ve
kanaatleri arasında fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanın
tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi bırakabilir.
g)Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadır.
Odaya Bildirme Yükümlülüğü
Madde 20-Hekim meslektaşları ile meslek uygulaması konusunda uzlaşmaz bir anlaşmazlığa
düştüğünde ya da tıp etiği açısından yanlış davranan bir meslektaşının bu davranışını kasıtlı bir
biçimde sürdürmesi durumunda yerel tabip odasına konuyla ilgili bildirimde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Hekim-Hasta İlişkileri)
Hasta Haklarına Saygı
Madde 21-Hekim hastasının sağlığı ile ilgili kararlar alırken; bilgilenme hakkı, aydınlatılmış
onam hakkı, tedaviyi kabul ya da red hakkı , vb. hasta haklarına saygı göstermek zorundadır.

Hekim Seçme Özgürlüğü
Madde 22-Hasta, mevzuatın belirlediği kurallara, tıbbi uygulamanın özelliklerine ve kurumun
koşullarına göre hekimini seçmekte özgürdür.
Muayenesiz Tedavi Yasağı
Madde 23-Hekim, acil vakalar gibi zorunlu durumlar dışında, hastasını bizzat muayene etmeden
tedavisine başlayamaz.
Hasta Üzerindeki Etkinin Kullanımı
Madde 24-Hekim hasta üzerindeki etkisini tıbbi amaçlar dışında kullanamaz.
Tedaviyi Üstlenmeme veya Yarıda Bırakma
Madde 25-Hekim, ancak tıbbi bilgisini gerektiği gibi uygulayamayacağına karar verdiğinde ve
hastasının başvurabileceği başka bir hekim bulunduğu durumlarda, hastanın bakımını ve
tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarım bırakabilir. Yukarıdaki koşullarda tedaviyi
bırakacak hekim, bu durumu ve hastanın sağlığının tehlikeye düşmeyeceğini hastaya veya
yakınlarına anlatır ve onları tıbbi yardımla ilgili başka olanaklar konusunda bilgilendirir. İkinci
hekim bulunmadan hekim hastasını bırakamaz. Hekim, tedaviyi üstlenen meslektaşına hasta
hakkındaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür.
Aydınlatılmış Onam
Madde 26-Hekim hastasını, hastanın sağlık durumu ve konulan tanı, önerilen tedavi yönteminin
türü, başarı şansı ve süresi, tedavi yönteminin hastanın sağlığı için taşıdığı riskler, verilen ilaçların
kullanılışı ve olası yan etkileri, hastanın önerilen tedaviyi kabul etmemesi durumunda hastalığın
yaratacağı sonuçlar, olası tedavi seçenekleri ve riskleri konularında aydınlatır. Yapılacak
aydınlatma hastanın kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren bir uygunlukta
olmalıdır. Bilgiler hasta tarafından anlaşılabilecek biçimde verilmelidir. Hastanın dışında
bilgilendirilecek kişileri, hasta kendisi belirler. Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür ve
aydınlatılmış onamı ile yapılabilir. Alınan onam, baskı, tehdit, eksik aydınlatma ya da kandırma
yoluyla alındıysa geçersizdir.
Acil durumlar ile, hastanın reşit olmaması veya bilincinin kapalı olduğu ya da karar veremeyeceği
durumlarda yasal temsilcisinin izni alınır. Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü niyete
dayandığını düşünüyor ve bu durum hastanın yaşamını tehdit ediyorsa, durum adli mercilere
bildirilerek izin alınmalıdır. Bunun mümkün olmaması durumunda, hekim başka bir meslektaşına
danışmaya çalışır ya da yalnızca yaşamı kurtarmaya yönelik girişimlerde bulunur. Acil
durumlarda müdahale etmek hekimin takdirindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu kılınan hastalıklar
toplum sağlığını tehdit ettiği için hasta veya yasal temsilcisinin aydınlatılmış onamı alınmasa da
gerekli tedavi yapılır.
Hasta vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği zaman geri alabilir.
Bilgilendirilmeme Hakkı
Madde 27-Hasta hastalığı konusunda bilgilendirilmek istemediğini belirtmişse, hekimin bilgi
vermesi gerekmez. Ailenin haberdar edilmesi hastayla görüş birliğine varılarak yapılmalıdır.
Bilinçsiz durumdaki hastalar için, yakınlarının bilgilendirilip bilgilendirilmemesine hekim karar
verir.
Terminal Hastalara Yardım
Madde 28-Hekim, terminal dönemdeki hastalara her türlü insani yardımı yapmaya, insan onuruna
yaraşır koşulları sağlamaya ve çekilen acıyı olabildiğince azaltmaya çalışır.

Ücret
Madde 29-Hasta ücret konusunda önceden hekimden bilgi alabilir. Hekim, tüm muayene, tetkik,
tıbbi ve cerrahi girişimlerde meslek örgütünün belirlediği taban ücretin altında bir ücret alamaz.
Hekimin, meslektaşları ile meslektaşlarının eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarından muayene
ve tedavi için –masraflar dışında- ücret almaması uygundur.
Gereksiz Harcama Yaptırma Yasağı
Madde 30-Hekim, hastasının parasal durumu ne olursa olsun, kesin zorunluluk olmadıkça pahalı
ilaçlar ve yöntemler öneremez, hastaya gereksiz harcamalar yaptıramaz ve yararı olmayacağını
bildiği bir tedaviyi veremez.
Hastayla İlgili Bilgilerin Hastaya Verilmesi ve Kullanımı
Madde 31-Hasta dosyalarındaki bilgilerin geniş bir özeti ile bilgi ve belgelerin örnekleri, isteği
durumunda hastaya verilir. Hekim, yasal zorunluluk olmadıkça, bu bilgileri başkasına veremez.
Hekim, hastanın kimlik bilgilerini saklı tutmak koşuluyla, bu bilgileri dosya üzerinden yapacağı
araştırmalarda kullanabilir.
Rapor Düzenleme
Madde 32-Hekim, bizzat muayene ve tedavi ettiği hastasına gerekli gördüğünde hastalıkla ilgili
rapor verir. Bu raporda tıbbi gerekçelere bağlı olarak istirahat, tedavi şekli, diyet, çalışma
koşulları gibi hasta için gerekli geçici ya da kalıcı bilgiler ve hekimin önerileri bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
(Hekim ve İnsan Hakları)
Uluslararası Sözleşmelere Uyma Zorunluluğu
Madde 33-Her hekim, başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan hakları
belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymakla yükümlüdür.
İşkenceye Yardım Yasağı
Madde 34-Hekim, tıbbi bilgi ve becerisiyle, işkence ve benzeri uygulamalara katılamaz, yardımcı
olamaz, gerçeğe aykırı rapor düzenleyemez. İşkence iddiası olan olgularla karşılaşan hekim,
mesleki bilgi ve becerilerini gerçeğin ortaya çıkarılması için kullanır.
Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Tıbbi Yardım
Madde 35-Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi de öteki hastalarınki gibi, kişilik haklarına saygılı,
hekimlik sanatını uygulamaya elverişli koşullarda yapılır ve onların gizlilik hakları korunur.
Hekimin, bu koşulların sağlanması için ilgililerden istekte bulunma hakkı ve sorumluluğu vardır.
Muayene sonucu düzenlenecek belge veya raporlarda hekimin adı, soyadı, diploma numarası ve
imzası mutlaka bulunur. Belge ve raporun bir örneği kişiye verilir. Belge ve rapor baskı altında
yazılmış ise, hekim bu durumu en kısa zamanda meslek örgütüne bildirir.
Tutuklu ve Hükümlülerin Tıbbi Yardımı Reddetmesi
Madde 36-Hekim, muayene ve tedavi olanaklarını bilinçli olarak reddeden tutuklu ve
hükümlülere bu davranışlarının sonuçlarının neler olabileceğini açıklar. Zorla muayene ve tedavi
yolunu deneyemez, öneremez.
Ölüm Cezasına Etkin Katılım Yasağı
Madde 37-Hekim, hiçbir zaman ölüm cezasının infazında bulunamaz, infaza yardımcı olamaz,
ölüm cezası uygulamasında tıbbi hizmet veremez.
Olağanüstü Durumlar ve Savaş

Madde 38-Hekim, olağanüstü durumlar ve savaşta, evrensel nitelikteki tıbbi etik kurallarını
yansızlıkla uygular. Hasta ve yaralı sayısının çokluğu nedeniyle, herkese gerekli tıbbi yardımın
verilemediği koşullarda, hekim, tedavi olasılığı yüksek olan ağır vakalara öncelik verir.
Cinsel İlişki Muayeneleri
Madde 39-Hekim, savcılıklar ve mahkemeler dışında kalan kişi ve kurumlardan gelen cinsel ilişki
muayene istemlerini dikkate alamaz. Hekim ilgilinin veya ilgili reşit değilse, veli veya vasisinin
aydınlatılmış onamı olmadıkça cinsel ilişki muayenesi yapamaz.
ALTINCI BÖLÜM
(Tıbbi Araştırmalar ve Yayın Etiği)
İnsan Üzerinde Araştırma
Madde 40-İnsan üzerinde yapılacak klinik, deneysel ya da epidemiyolojik araştırmalar, gerek ilaç
gerek cerrahi yöntem araştırmaları olsun, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunabilmek amacıyla
yerel etik kurullardan geçmek koşuluyla yapılır. İnsan üzerinde yapılan tüm araştırmalar, bilimsel
ve mesleki yönden yeterli ve yetkin kişiler tarafından yürütülür. Araştırmanın sorumluluğu
tümüyle araştırmacıya aittir.
Deneğin Bilgilenmesi ve Aydınlatılmış Onamı
Madde 41-İnsan üzerinde yapılan araştırmalarda her deneğe araştırmanın amacı, yöntemleri,
beklenen yarar ve olası yan etkileri hakkında, deneğin anlayabileceği dilde ve biçimde yeterli
bilgi verilmesi zorunludur. Deneğe, çalışma başladıktan sonra isterse araştırmaya katılmaktan
vazgeçebileceği ve onamını geri alabileceği, ancak bu nedenle daha sonraki tedavisinin ve
takibinin aksamayacağı anlatılır. Bilgilendirme sonrasında deneğin konuyu yeterince anlayıp
anlamadığı değerlendirilir. Araştırma hakkında yeterli bilgilendirme sağlandıktan sonra, deneğin
yazılı onamı alınır. Bu onam, deneğin özgür iradesine dayanmalıdır.
Reşit ve Mümeyyiz Olmayanların Durumu
Madde 42-Reşit ve/veya mümeyyiz olmayan kişiler yönünden veli veya vasisinin aydınlatılmış
onamı gerekir.
Deneğin Korunması
Madde 43-İnsan üzerinde yapılan tıbbi araştırmalarda deneğin yaşamı, bedensel ve zihinsel
bütünlüğü ile sağlığı her zaman toplumsal veya bilimsel çıkarların üzerinde tutulur.
Deneğin özel yaşamına saygı gösterilmesi ve kişisel bilgilerin gizliliği sağlanır. Bilimsel
araştırma ve yayınlar ile akademik-bilimsel amaçlı sunuşlarda deneğin kimliği gizli tutulur.
Bir tıbbi araştırmada, beklenen katkı ne olursa olsun, denek için ciddi bir tehlike şüphesi
doğduğunda araştırma durdurulur. Araştırmanın giderleri deneğe, yakınlarına ya da sosyal
güvenlik kurumuna yansıtılamaz.
Yayın Etiği
Madde 44-Hekim, araştırma verilerini değerlendirirken ve yayına hazırlarken bilimsel gerçekleri
yansıtmalıdır. Çalışmaya fiilen katılmamış kişilerin adları o yayında yer alamaz. Kaynak
göstermeden ve izin almadan başkalarına ait veriler, olgular ve yazılı eserler kullanılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
(Çeşitli Hükümler)
Hüküm Bulunmayan Durumlar
Madde 45-Bu kurallarda yer almayan durumlarla karşılaşıldığında, hekim, genel etik ilkelere,
ulusal düzenlemelere, uluslararası düzeydeki bildirge ve sözleşme hükümlerine uyar.

Disiplin Kovuşturması
Madde 46-Hekimler bu kurallar bütünü hükümlerine aykırı davranışlarda bulunduklarında, 6023
Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'na göre tabip odaları yönetim kurulları tarafından onur
kurullarına sevk edilirler. Hekimlerin disiplin soruşturmasına uğraması, haklarında ayrıca hukuki
veya cezai takibat yapılmasına engel değildir.
Yürürlük
Madde 47-Bu kurallar bütünü Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi'nde kabul edilip, Türk
Tabipleri Birliği yayın organlarından birinde yayımlandıktan bir ay sonra yürürlüğe girer ve Türk
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları tarafından yürütülür.
Kaynak: Türk Tabibler Birliği, http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?option=
com_content&view= article&id=65:hekl-meslek-etkurallari&catid=4:t&Itemid=31

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, etiğin uygulamalı kısmı ele alınmıştır. Uygulamalı etik içersinde özellikle, iş
etiği önemli bir yer almaktadır. İş etiği, genel olarak insanların ister işveren, ister memur,
ister işçi olsun, yaptığı iş ile ilgili etik ilkelere uygun davranmasıdır. İş etiğinin uzantısı
olarak ise, meslek etiği kavramı da, özellikle meslek sahibi olanların uyması gereken etik
kurallarını anlatmaktadır. Bunların dışında da çalışma etiği, biraz farklı olarak, çalışmayı
sevip sevmemekle ilgli bir konudur. Bütün bunların yanında, diğer uygulamalı etik
türlerinden ise, kamu etiği, bilim etiği ve tıp etiği önemli konu başlıklarındandır.

BÖLÜM SORULARI

1.

İş etiği ve iş ahlakı kavramlarının gelişimini tarihsel süreç içerisinde ele aldığımızda, bu iki kavramın
gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?

a)

Toplumsal

b) Politik
c)

Ekonomik

d) Coğrafik
e) Yönetsel
2.

Aşağıdaki şıklardan hangisinde mesleki etik ilkeleri doğru olarak verilmiştir?
a)

Doğruluk, Savurganlık, Yeterlilik, Güvenirlilik

b) Doğruluk, Savurganlık, Yeterlilik, Mesleğe Bağlılık
c)

Doğruluk, Savurganlık, Güvenirlilik, Mesleğe Bağlılık

d) Doğruluk, Yeterlilik, Güvenirlilik, Mesleğe Bağlılık
e) Savurganlık, Yeterlilik, Güvenirlilik, Mesleğe Bağlılık
3.

Aşağıdakilerden hangisi iletişim etiğinin tanımıdır?
a)

Bir toplumda işe ve çalışmaya yönelik tavırlar ve davranışlar ve çalışmaya ne kadar değer verildiği
ile ilgilenen etik türüdür.

b) Üretim, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi vb. diğer tüm fonksiyonların her biri için
farklı etik ilkeler geliştirildiği etik türüdür.
c)

Genel olarak, yöneticilere işlerinde onlara yol gösterecek davranış biçimleri olarak tanımlanan etik
türü aşağıdakilerden hangisidir?

d) Bilim yapan, bilimsel bilgi üreten bilim adamlarının faaliyeti sırasında uyacağı ahlaki talep ve
yükümlülükleri ele alan uygulamalı etik türüdür.
e) Haber ajanslarında, gazetelerde, radyo ve televizyon kuruluşlarında ya da internet ortamında
habercilik işiyle uğraşanları ilgilendiren uygulamalı etik türü.

4.

Aşağıdakilerden hangisi bilim etiğinin tanımıdır?

a)

Bir toplumda işe ve çalışmaya yönelik tavırlar ve davranışlar ve çalışmaya ne kadar değer verildiği ile
ilgilenen etik türüdür.

b) Üretim, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi vb. diğer tüm fonksiyonların her biri için
farklı etik ilkeler geliştirildiği etik türüdür.
c)

Genel olarak, yöneticilere işlerinde onlara yol gösterecek davranış biçimleri olarak tanımlanan etik
türü aşağıdakilerden hangisidir?

d) Bilim yapan, bilimsel bilgi üreten bilim adamlarının faaliyeti sırasında uyacağı ahlaki talep ve
yükümlülükleri ele alan uygulamalı etik türüdür.
e) Haber ajanslarında, gazetelerde, radyo ve televizyon kuruluşlarında ya da internet ortamında
habercilik işiyle uğraşanları ilgilendiren uygulamalı etik türü.
5.

Aşağıdakilerden hangisi çalışma etiğinin tanımıdır?

a)

Bir toplumda işe ve çalışmaya yönelik tavırlar ve davranışlar ve çalışmaya ne kadar değer verildiği ile
ilgilenen etik türüdür.

b) Üretim, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi vb. diğer tüm fonksiyonların her biri için
farklı etik ilkeler geliştirildiği etik türüdür.
c)

Genel olarak, yöneticilere işlerinde onlara yol gösterecek davranış biçimleri olarak tanımlanan etik
türü aşağıdakilerden hangisidir?

d) Bilim yapan, bilimsel bilgi üreten bilim adamlarının faaliyeti sırasında uyacağı ahlaki talep ve
yükümlülükleri ele alan uygulamalı etik türüdür.
e) Haber ajanslarında, gazetelerde, radyo ve televizyon kuruluşlarında ya da internet ortamında
habercilik işiyle uğraşanları ilgilendiren uygulamalı etik türü.

Cevaplar:
1-a
2-d
3-e
4-d
5-a

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AFET YÖNETİMİ VE ETİK İLİŞKİSİ: GENEL BAKIŞ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Genel olarak afet yönetimi süreçleri
2. Doğal ve teknolojik afetler
3. Olağandışı Durum Yaklaşımı
4. Afet Yönetiminde Etik İlkelerin Önemi
5. Afet Yönetimi Etiğinde Teorik Yaklaşımlar
6. Afet Yönetimi Etiğini Etkileyen Uluslararası Sözleşmeler
7. Afet Risklerinin Azaltılması Ve Toplumun İyileşmesi İçin Etik Ilkeler
8. Afet Yönetiminde Genel Etik İlkeler

9.
Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Afet yönetiminin süreçleri nelerdir?
2- Afetler gerçekleşmeden önce kaç aşamalı hazırlık yapılır?
3- Tarihsel açıdan afet yönetiminde etik yaklaşımlar nasıldı?
4- Afet yönetiminde değerledirilebilecek teorik etik yaklaşımlar hangileridir?
5- Afet yönetimi etiğini etkileyen uluslararası sözleşmeler nelerdir?
6- Afet yönetiminde göz önünde bulundurulması gereken genel etik ilkeler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Genel olarak afet Afet yönetim hakkında genel Bu kazanımın elde edilebilmesi
bilgi sahibi olunması
için ders kitabının ilgili bölümü
yönetimi süreçleri
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Doğal ve teknolojik Afetlerin nasıl ortaya çıktığı ve Bu kazanımın elde edilebilmesi
aralarındaki
farklılıklar için ders kitabının ilgili bölümü
afetler
anlaşılacaktır.
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Afet
Yönetimi Afet yönetiminde uygulanacak
Etiğinde
Teorik teorik etik anlayışlar nelerdir
ve
bu
anlayışların
Yaklaşımlar
uygulamadaki farklılıklarının
neler olduğu anlaşılacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afet yönetiminde ve etik
değerlendirmelerde
özellikle
insan
hakları
açısından
başvurulması
gereken
uluslararası
sözleşmeler
öğrenilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afet
Yönetimi
Etiğini Etkileyen
Uluslararası
Sözleşmeler

Afet Yönetiminde Afet yönetiminde uygulanması Bu kazanımın elde edilebilmesi
gereken genel etik ilkeler için ders kitabının ilgili bölümü
Genel Etik İlkeler
anlaşılacaktır.
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Anahtar Kavramlar
Afet Yönetimi, Afet, Afet Etiği, Etik Kurallar, Afete Hazırlık

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AFET YÖNETİMİ VE ETİK İLİŞKİSİ: GENEL BAKIŞ
3.1. Afet Yönetimi Süreci
Doğal ve teknolojik afetler, toplumları genellikle ya hafif uyarı ile ya da hiçbir uyarı vermeden
birden görünmektedir. Bireyler, aileler ve toplumlar, topluluk altyapısı, varlıklar, işler, kişisel
eşyalar, sosyal bağlar ve yaşam ve sağlıklarında güçten düşme ve travmadan dolayı
yaşadıkları günlük hayatlarının her boyutunda sıkıntıya düşerler. Belli bir amacı ve değerleri
olan birçok grup ve organizasyon, afet sonrası hizmetlerin organize edilmesinde ve
düzenlenmesinde sorumluluk almaktadır. Afetlerle ilgili görev alan birey ve kurumların çok
iyi niyetlerine rağmen, iletişim tarzlarındaki organizasyonel farklılıklar, uygulama
gereklilikleri, planlama ve uygunluk standartları, özellikle afet sonrası hizmetlerin
koordinasyonunda uyumsuzluk ve sorunların artışına neden olmaktadır.
Afet sonrası acil durum yönetimi ve sosyal hizmet sorumluları, evsiz olanlar ve göçmen ve
yaşlı bireyler, çocuklar gibi özel ihtiyacı olan kesimlerden bahsetme konusunda yetersiz
kalabilirler. Afet mağdurları için, müdahale eden kurumların ve organizasyonların
karşılaştıkları sınırlamalar afet sonrası oluşan kaotik duruma daha çok kargaşa ve ümitsizlik
katmakta, acil ve aşırı derecede ihtiyaç duyulan yardımlarda potansiyel olarak yaşamı tehdit
edebilmekte ve bu durum toplumun uzun dönemli sosyal, ekonomik ve çevresel olarak
düzelmesine ve kalkınmasına doğru hareketini engellemektedir.

Şekil 1: Afet Yönetiminin Evreleri

Kaynak: İlhan, 2009:106.

Afetlerin büyük bir kısmının tamamen önlenmesinin imkanı yoktur. Ancak insan yapımı olan
afetlerin önlenmesi yönünde önceden belli tedbirlerin alınması mümkündür. O nedenle,
tedbirler almak, önceden haber almak, etkilenecekleri uyarmak ve meydana geldikten sonra
neden olacağı zararları zararları ve kayıpları azaltmak için önlemler almak gerekmektedir.
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için, afet öncesi ve afet sonrasında yapılması
gerekli olan teknik, idari ve yasal ve kurumsal düzenlemeleri belirleyen ve uygulayan bir

sisteme ihtiyaç vardır. Böylece bir afet ile karşılaşıldığında etkin bir müdahalenin
yapılabilmesi için mutlaka yetkili bir kurumun var olması gereklidir. Ayrıca, bu kurumun her

afet sonrasında dersler çıkarıp, sürekli olarak kendini yenileyen bir yapıda olmalıdır (İlhan,
2009, 105).
Afet yönetimi, en açık haliyle, afet sürecinde yapılması gereken faaliyetlerin koordine
edilmesidir ve yönetilmesidir. Afet gerçeği, hem yöneten hem de yönetileni ilgilendiren ve
etkileyen bir olgudur. O nedenle, afetlerin yönetimi direkt insanları ilgilendirdiğinden hayati
bir konu arz etmektedir. En ufak hataların dahi ölüme ve mal kaybına yol açacağı, sosyal ve
ekonomik felaketlere neden olacağı için, diğer yönetsel faaliyetlerden farklı
değerlendirilmelidir. Bu nedenle afet yönetimi, görev alanlar arasında uyumlu ve koordineli
olarak yapılmalıdır. Ayrıca, toplumun tüm kesimlerinin imkanlarının ve kaynaklarının (insan
gücü, para, malzeme ve teçhizat) afetlerin her aşamasında optimum fayda sağlayacak şekilde
kullanılmalıdır. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi afetleri belli evrelere ayırmak
mümkündür. Bu evreler başlıca 3 aşama olarak görülebilir (İlhan, 2009, 105);




Afet öncesindeki risk azaltma ve afete hazırlık evrelerini kapsayan süreç
Afet esnasında ortaya çıkan ve kurtarma ve ilk yardım sağlanan süreç
Afet sonrasında iyileştirme ile yeniden inşa evrelerini kapsayan süreç

Pek çok ülkede uygulanan afet yönetimi, sadece toplum temelli ya da yerel düzeydeki hazırlık
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalardan değil, ayrıca geleneksel olarak kullanılan
ve merkezi yapıdaki acil durum müdahaleleri ile ilgili hazırlıklardan oluşmaktadır. Oysa,
afetlere müdahale planlı ve koordineli proaktif ve reaktif yaklaşımların bir arada yürütülmesini
gerektirmektedir. Genellikle, afetler meydana geldikten sonra müdahale edilmesi, en çok
karşılaşılan bir durumdur. Ancak, afetler sonrası müdahale eden kamu kuruluşu niteliğindeki
sivil savunma kuruluşları genelde yetersiz kalmaktadırlar. Ancak, kamu kurumlarının
eksikliklerini tamamen olmasa da insani yardım amaçlı kurulmuş olan sivil toplum
kuruluşları karşılamaya çalışmaktadırlar (İlhan, 2009, 108).
Şekil 2: Afet Yönetimi Süreçleri

Kaynak: İlhan, 2009:109.

3.2. Doğal ve Teknolojik Afetler
Şehirlerin göç alması ve nüfusunun giderek artması neticesinde, belli alanlarda biriken ve

dolayısıyla hem doğal hem de teknolojik afetlerin riskine maruz kalabilen nüfusa paralel
olarak riskler de artmaktadır. Şehirlerin büyümesi, çok katlı binaların yapılması ve geniş
alanlara yayılan alışveriş merkezleri, terör saldırıları veya ihmalden kaynaklanan insan veya
teknoloji kaynaklı olan afetlerin ortaya çıkma riskini artırmaktadır. Artık günümüzde
toplumlar açısından afet denilince deprem ve sel baskını gibi doğal afetler geldiği gibi,
insanın bilerek yaptığı hangi amaçla olursa olsun terör saldırıları da afet olarak görülmektedir.
Afetlerin hangi yöntemle ortaya çıktığından daha ziyade, afetlere karşı nasıl tedbirler alındığı
ve afet sonrası mağdurların ne kadar teselli edildiği, mağduriyetlerinin ne kadar giderildiği
ve ne seviyede adalet sağlandığı toplumlar açısından çok önemli olmaktadır.
Afetler genelde toplumun sosyal fonksiyonlarını işleyemez hale getirmektedir. Depremler,
seller, tornadolar ve diğer afetler genellikle kimyasal serpinti ve terör eylemleri, iç kargaşa ve
savaş gibi teknolojik afetlerden farklı değerlendirilmektedir. Hem doğal hem de teknolojik
afetlerin doğal çevreye, insanlığa ve her ikisinin bütünlüğüne karşın fazlaca tehdit içeriyor
olmasına rağmen, önleme ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi açısından farklı
yaklaşımlar görülmemektedir. Bununla birlikte bazı durumlarda bir afet başka bir afeti de
tetikleyebilmektedir. Dolayısıyla, doğal afetlerin tehlike açısından hassas olan teknoloji
alanlarını tehdit etmesi mümkün olabileceği gibi teknolojik afetlerin doğal afetleri tetiklemesi
de muhtemel olabilmektedir. Doğal afetler beraberinde toksik zehirli maddelere maruz
kalınmasına neden olabilmektedir. Depremlerin endüstri alanlarına ve o alanlardaki tehlikeli
materyallerine veya su kaynaklarının zarar görmesine ya da su kaynaklarına zarar vermeye
yönelik terör saldırılarının gerçekleşmesi afetlerin neden olabileceği başka tehlikelerin
boyutlarına örnekler olarak verilebilir (Soliman, 2002, 3).
Bilim adamlarının büyük bir çoğunluğu tarafından, insan kaynaklı olan küresel ısınma ve
iklim değişikliğinin neticesinde birçok doğal afetin ortaya çıktığına dair bir hipotez öne
sürülmektedir. Buna örnek olarak, 1998 yılında Amerika’da meydana gelen Hurricane
Kasırgası’nın neticesinde olan kitlesel yıkım ve ölümlerin ve artan diğer doğal afetlerin
nedeni olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği gösterilmektedir.
Farklılıklara rağmen gerek teknolojik gerekse doğal afetlerden kaynaklanan afetlerin zararlı
sonuçlarını azaltmak için yapılan plan ve projeler ve uygulanan stratejiler birbirine
benzemektedir. Doğal ve insan ve teknoloji kaynaklı afetler, fiziksel ve duygusal etkilerinden
kurtulmak, müdahale etmek ve sonuçlarından kısa sürede uzaklaşmak ve iyileşmek için dış
desteğe ihtiyaç vardır. Afetlerin yol açmış olduğu bireylerin dağılmış yaşamlarının ve
çevrelerinin ve doğal çevrenin yeniden inşası gereklidir. Afetlerde önemli olan riskler ve
kaynaklar arasındaki iletişimin hayatta kalanlar ile sağlanabilmesidir. Tüm farklı tipteki
afetler, etik kurallara göre hareket eden ve hesap verebilen personel ve organizasyonlar ve
afet yönetim sistemleri gerektirir (Soliman, 2002, 3)
3.3. Olağandışı Durum Yaklaşımı
Afetler olağandışı durumlardır. O nedenle, olağandışı durumlarda tepki vermenin değil
olayları kontrol etmenin önemi anlaşılmalıdır. Olağandışı durumun olabileceğini ve her
felakette neden-sonuç ilişkileri olabileceğini öngörebilmek gerekir. Doğru bilgi toplanması ve
değerlendirme yapılması, uygun biçimde eyleme geçilmesi ile afetin etkilerinin azaltılmaya
çalışılmasına yönelik gayretler ortaya konulmalıdır. Bütün bu süreç daha sonraki olağandışı

durumlar açısından hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.
Belirli bir takım amaçlar için başta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, donanımı,
demirbaşları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiri ile uyumlu, verimli ve
etkin kullanabilecek kararları alma ve uygulama süreçlerinin toplamıdır. Çağdaş yönetim
yaklaşımı planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm sağlama ve kontrol süreçlerinin birbirini
izlediği ve tamamladığı bir döngüyü tanımlar. Olağandışı durumlarda yönetim de aynı
süreçleri içerir. Olağandışı durum yönetimi, hizmet gereksinimi olan gruba etkili hizmet
sunabilmek için, acil yardım, toparlanma ve yeniden yapılanma kadar önleme ve etkisini
azaltma etkinliklerini de içinde barındırır. Olağandışı durumlarda yönetim olağandışı durum
olmadan önce başlar ve liderlik ile başarılı yönetime duyulan gereksinimi daha da ön plana
çıkarır (Durak, 2002, 205).
Tanımlanacak olursa; Olağandışı durumlarda yönetim, doğal nedenlerden ya da insan
faktöründen kaynaklanan ve bir krize yol açan olaylarda; yöneticilerin ve halkın hazırlıklı
olmasını sağlamak, krizi mümkün olan en az hasarla atlatmak ve kayıpları en az düzeye
indirmek için olağandışı durum öncesinde, sırasında ve sonrasında atılması gereken adımlar
ve yapılması gereken işlerdir.
Olağandışı Durum Yönetiminde Temel İlkeler (Durak, 2002:205):








Her olağandışı durum birbirinden farklıdır,
Olağandışı durumlardan korunma olanaklıdır,
Sadece olağandışı durum tiplerini ve yol açacağı zararları değil, olağandışı durumların
nerede ne sıklıkta ortaya çıkacağını belirleyen çevresel, politik, sosyal ve ekonomik
güçleri de göz önünde bulunduran “Tüm Riskler Yönetimi” geçerli olmalıdır,
Sektörler arası işbirliği zorunludur,
Alt birimler yönetilebilir genişlikte ve kendi kendine yeterli olmalıdır,
Yerel, bölgesel ve ulusal kaynaklara göre planlama yapılmalıdır,
Kısıtlılıklar ve öncelikler belirtilmelidir.

3.4. İnsanlığın Afet Yönetimine Etik Yaklaşımı
Afetlere yönelik tanımlamalar, afetlere yönelik ahlaki ve etik boyutların göz önünde
bulundurulmasından sonra yeni bir önem kazanmıştır. İnsanlık kendi ihtiyaçlarını ve
isteklerini karşılamak amacıyla sürekli olarak arayış içerisinde olmuş ve çevresini
değiştirmiştir. Teknik alandaki gelişmeler, bilimsel anlayıştaki kayda değer ilerlemeler ve
insan hayatı ve refahının tümü için duyulan kaygılardaki artışlar, hem insan kaynaklı hem de
doğal olan afetlerde daha aktif, önleyici ve eleştirel tutum ve davranışları mümkün kılmıştır.

Böylece, tanımlamalar daha bütüncül bir bakışı beraberinde getirmektedir. Genel olarak
yapılabilecek tanımlamalar içerisinde, afetlere hazırlık aşamasının nasıl olacağının, afetlerin
nasıl engelleneceğinin ve afetlere nasıl daha iyi müdahale edileceğinin anlaşılacağı
yaklaşımlar bulunmalıdır. Bunlara, afetlerin sebep ve sonuçlarına daha insani boyut
kazandırmak ve bütüncül bakış kazandırmak amacıyla, afetlerin etik ve ahlaki boyutunun
dahil edilmesi gereklidir. Etik ve ahlaki boyutunun olması ile, sadece bireylerin kendi
ihtiyaçlarının değil, başkalarının refahının artışı, sıkıntı ve taleplerinin de gözönünde
bulundurulup giderilmesi mümkün olacaktır (Zack, 2008, 128).
İnsanoğlu genelde etik hakkında uzun zamandır kafa yoruyor ve yazıyor. Özellikle olay
yerinde hızla karar verilmesi gereken bir durum olan afet yönetiminde etik, çok daha fazla
önemli olmaktadır. Etik ilkelerin kamu politikalarında ve sivil toplumun organizasyonunda
yazılması ve uygulanması son zamanlarda sürekli gündemde olmaktadır. 5000 yıl önce
Mısırlılar en uygun toplumsal düzeni sağlama amacıyla gayret gösterdiler. Özellikle, o gün
bir afet olarak kabul edilen Nil nehrinin her yıl kontrol dışı olarak taşması durumunda, gerek
mevcut durumu koruma veya yeniden eski hale dönme hususunda Mısır Kralı Firavun'un
rolünün ne olacağı gibi konular gündemdeydi.
3.5. Afet Yönetimi Etiğinde Teorik Yaklaşımlar
19. yüzyılda, çeşitli düşünürler kamu hizmetlerindeki sorunlara yönelik gerçekçi bazı teknik
ve bilimsel yöntemleri uygulamaya başladırlar. Fransız mühendisler bir nehir üzerindeki
köprünün bedelli mi yoksa bedelsiz mi olduğu takdirde kamu hzmetlerini nasıl etkileyeceğini
tartışmışlardır. Florence Nightingale, bir askeri değiştirmenin maliyetinin onu korumanın
maliyetinden daha fazla olduğunu İngiliz hükümetine kanıtlamaya çalışarak, Kırım Savaşı'nda
yaralanmış olan askerlerin tıbbi bakımlarını iyileştirmeleri konusunda hükümeti ikna etmeye
çalışmıştır. Bu düşünceler ve yaklaşımlar, İngiliz filozof Jeremy Bentham'ın faydacılık
yaklaşımında kamu hizmetlerinin mümkün olan en fazla sayıda en iyi şekilde maksimize
edilmesi gerektiği üzerine oturmaktadır. Faydacı yaklaşım, genellikle sonuç odaklı etik
anlayış olarak da ifade edilen neyin doğru veya yapılmış eylemlerin sonuçlarının iyi olup
olmayacağını değerlendirmektedir. Diğer etik yaklaşım ise, faydacı-sonuç odaklı etik
anlayışa karşı bir anlayışla ortaya çıkmış olan görev-süreç odaklı olan etik anlayıştır.
Deontolojik etik olarak da belirtilen süreç-görev odaklı etik anlayış daha çok Immanuel Kant
tarafından geliştirilmiştir. Sonuç-görev odaklı etik anlayış, karşılanan görev ve süreçlerden
neyin doğru veya iyi olduğuna karar vermektedir.
Her iki teorik yaklaşımın, kitleleri ilgilendiren afet gibi durumların yönetilmesi amacıyla
uygulanabilirliliği açıktır. Her iki yaklaşımda kendine göre zayıf yönleri bulunmasına
rağmen, belentilere uygun olarak, uygulanan politikalara göre her iki yaklaşımdan biri göz
önünde bulundurulmalıdır. Sonuç odaklı yaklaşım genellikle iki önemli zayıflığından dolayı
sorunludur. Birincisi, sonuçları tahmin etmek zor olmaktadır. Özellikle acil koşullar altında,
gerçekler çok az beklendiği gibi olmaktadır. İkincisi, en fazla sayıda en iyiye ulaşmayı
maksimum hale getirmek amacıyla, bazılarının refahı ve hakları ihmal edilmiş, daha kötü
olmuş veya göz ardı edilmiş olabilir.
Görev-süreç odaklı etik yaklaşım, denge sağlamakla birlikte, kusurlu yönüde bulunmaktadır.
Görev-süreç odaklı etik yaklaşımın en zayıf yönü, ölçülememesidir. Ölçülmek istenildiği

zaman ise, genelde çözümsüz ve çatışmaya neden olmasıdır. Örneğin, kitleleri etkileyen bir
afetin planlanmasında, yer alan farklı aktörlerin görevlerinin açıkça belirlenmesi ve onlara
odaklanılması toplumlar için zor olacaktır. Hatta görevler ve sorumluluklar belli olsa bile,
doktorların aileleri ile hastaları arasında kalmaları gibi muhtemelen bireyler ve
organizasyonlar görev çatışması (rol çatışması) içerisinde olabilecek bir durumdur.
Yinede, bu teorik yaklaşımları sistemik bir şekilde uygulanması için, adalet ve eşitlik gibi
önemli olan etik ilkeler ve değerleri öne çıkarmak gerekmektedir. Planlama aşamasında öne
çıkarılan etik ilkeleri daha açık ve şeffaf yapmak, oluşturulan herhangi bir plana olan sadakati
ve duyarlılığı artıracaktır.
Bu genel bakış gösterdiği gibi, gelenekler içerisinde yaygın paylaşılan etik yaklaşımlar ne çok
basit ne de anlaşılacak kadar tutarlı durmaktadır. En iyiye sahip olma beklentisinin olması
doğaldır. Ancak, evrensel yardımı sağlamaya çalışırken iyiyi maksimize etmeye teşebbüs
etmek, hakikaten zor bir iş olmaktadır. Yani, iyiyi yaparken elde edilen sonuçların çeşitli
değerlendirmeleri, afetlere hazırlık planlarındaki somut politikalarla nasıl birleştirilecek.
Örneğin, kurtarılan yaşamlarla veya iyileştirilen insanların uzayan ömürleri ile "iyi" nasıl
ifade edilmiş veya ölçülmüş olacaktır. Önceliğe göre böyle bir soruya farklı cevaplar
verilebilir. Ölçülememek sorunu, hak ve adalet gibi olgular hakkında da karşımıza
çıkmaktadır. Kurtarılmayı reddetmelerine rağmen, insanları bir selden kurtarmaya çalışmak,
kurtarıcılar için ne kadar zorunlu olmaktadır?
Dolayısıyla çatışmalar ortaya çıktığı zaman, en fazla fayda ve adalete nasıl ulaşılmış olur. Bu
tür kararlar güçlü etik düşünceler üzerine oturmuş olmalıdır. Ortaya çıkan bu durum, afetlerin
her sürecinde rehberlik etmesi için etik düşüncelerin kullanımının kolay olmayacağını
göstermektedir. Süreç kaçınılmaz olarak düşünme, tartışma, karar verme ve uzlaşmayı
gerektirmektedir. Kapsamlı düşünceler, operasyon süreçlerinde tanımlanmış, yeniden
güncellenmiş ve belirli bağlamda uygulanabilir olmak zorundadır. Bu anlayışlar, toplumların
afet yönetiminde hem planlama hem de uygulama aşamasında, eğer etik olarak sorumlu bir
şekilde davranırlarsa, neler yapmak zorunda olduklarını belirten önemli göstergeler ve
yönlendiriciler olacaktır (Roberts, 2011, 6).
3.6. Afet Yönetiminde Etik İlkelerin Önemi
Çalışma, gerek doğal gerekse insani nedenlerden ortaya çıkan afetlerden hem direk
etkilenenler hem de kamu çalışanları ve insani amaçlı sivil toplum örgütleri gibi kamu ve özel
sivil savunma organizasyonlarını konu edinmektedir. Afetlerde yerel ve bölgesel otoritelerin
sorumluluklarının yönetimindeki kuralları aşan farklı tarafların varlığı genel ve evrensel etik
ilkelerin var olmasını gerekli kılmaktadır. Bu etik ilkelerin Uluslararası Hukuk Komisyonu
tarafından afet durumunda kişilerin ve haklarının korunması yönünde belirtilen kurallara
uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle bu etik ilkeler sadece afetlerden
direk etkilenenler ile alakalı değil, ayrıca herhangi bir yerde ve zamanda afetlere cevap veren
ve yönetenleri de kapsamalıdır.

Herhangi bir afetin süresini önemsemeden acil bir şekilde önleyici yaklaşımlar ile afetin
önlenmesinden afet esnasındaki yönetim ve yeniden yapılanma süreçleri afet yönetiminde en
önemli aşamalardır. Mutlaka bu aşamalar arasında yaklaşım olarak farklılıklar olacaktır. O
nedenle bir afet durumunda acil bir vaka ile afet riskinin olduğu durumlardaki önleyici
yaklaşımlar arasında önemli ve uygun farklılıkların olması önemlidir. Acil durumlar, afetin
kaynağı ne olursa olsun müdahalenin hızlılığına vurgu yapmaktadır. İnsan haklarının, istisnai
durumlar olarak addedilen afetlerin yanıltıcı bahaneleri nedeniyle göz ardı edilmesi mümkün
olmamalıdır. Afetin önlenmesine dair etik anlayışlar, bir afetten önce muhtemel risklerin
azaltılmasına ve mutlaka farklı afet tiplerine göre insan haklarına uygun adapte edilmiş
olmalıdır.
Gerek afet yönetiminde acil durumlarda gerekse afeti önleyici yaklaşımlar çerçevesinde,
farklı durumların varlığından dolayı etik ilke ve kuralların da durumsal anlayışı sergilemesi
gerekmektedir. Etik ilke ve kurallar, afetin öncesinde, afetin esnasında ve afetin sonrasında ki
duruma uygun olarak şekillenecektir. Ayrıca, sağlık, kurtarma operasyonları, çevre ve
yönetim gibi dikkate alınan alana uygun olarak da afet ilke ve kurallar benimsenmelidir.
Etik meseleler kurumsal hukuktan daha çok bireysel hukukla doğal bir bağlantı içerisindedir.
O nedenle etik ilkeler, genelde bireylerle ancak bazı olaylarda ise kurumlar ile de ilgili
olmaktadır. Afetlerle alakalı var olan birçok doküman ve deklarasyon nadir olarak insan
hakları ve afetler arasındaki ilişkiden bahsetmektedir. Kriz durumları ve acil durumlar genel
olarak var olarak haklardan ve özelde ise insan haklarından geriye doğru gidilmesine neden
olmaktadır. Bazı durumlarda kriz anlarına istisnai durumlar veya zorlayıcı sebepler olarak
bakılmaktadır. Böylece oluşan zorlayıcı sebeplerden dolayı var olan yasal mevzuat ve
kuralların bir kenara bırakılması gerekçe olarak kullanılmaktadır. Esasında,
evrenselliklerinden dolayı temel insan hakları tüm zamanlarda ve tüm yerlerde
uygulanmalıdırlar. O nedenle temel insan hakları, afet dönemleri de dahil olmak üzere tüm
şartlar altında uygulanmış olmaları gerekmektedir.
Afet yönetimi sürecine katılan yerel mağdurlar, insani yardım amaçlı organizasyonlar ve
diğer kuruluşlar ve şahıslara istisnai durumlar esnasında bile insan haklarına saygı
gösterilmesi gerektiği ve onlardan vazgeçilemeyeceği hatırlatılmalıdır. Bu hatırlatma, afet
anlarının ortaya çıkardığı gerçeklere meydan okuyacak birey ve kurumların eğitim ve
farkındalığının artışı üzerine odaklanır.
Acil bir durum bazen ahlaken zor olabilen kararları almayı gerektirir. Süreçte rol alanlar bu
tür ikilemlere hazır olmalıdırlar. O nedenle bu tür sıkıntılara karşı toplumun farkındalığının
artırılması ve eğitilmesi, o anlarda karşılaşılan etik problemlerin farkındalığını kolaylaştıracak
ve böylece farkındalığın artması toplumun ayrıca insan haklarına saygı göstermesine katkıda
bulunmayı mümkün kılacaktır. Her ne kadar zor olsa da, uygulanabilir etik prensiplerin tercih
edilmesine özen göstermek gerekmektedir. Genel görünüşe göre, ister sivil ve politik, ister
ekonomik, sosyal ve kültürel olsun insan haklarının mutlak olduğu gayet açıktır.
Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulanan etik ilkelerin amacı muhtemel doğal, insani
ve teknolojik afet durumunda toplumun direncini artırmak ve toparlanmasını sağlamaktır.

Afet risklerini azaltan tedbirlerin içeriğine ise, önleme, yardım ve destek, zafiyetin azaltılması
ve yeniden yapılanma, sürekli kalkınma odaklı, insan haklarının korunması ve cinsiyet, sosyal
ve çevre ile bağlantılı insan sorunlarının azaltılması gibi etik ilkeler katarak süreç daha
istikrarlı yönetilmiş olur. Ayrıca bu etik ilkeler afet esnasında ortaya çıkan problemler ile
daha iyi mücadele edebilmeye yardımcı olacaktır. Her iki durumda da, her yerde ve her
zamanda, sistemli bir şekilde insan haklarının göz önünde bulundurulması ile birlikte toplum
içerisinde dayanma ve toparlanma kültürüne yol açacaktır. Böylece, oluşan etik kodlar sadece
afetlerin önlenmesine değil, ayrıca afet esnasında ortaya çıkan acil durumların yönetiminde
de uygulanabilir olacaktır.
3.7. Afet Yönetimi Etiğini Etkileyen Uluslararası Sözleşmeler
Krizler ve acil durumlarda genellikle insan haklarının önemli olan doğası unutulmuş olur ve
belli istisnalara müsamaha gösterilmiş olur. Dolayısıyla krizler ve acil durumlar gibi istisnai
durumlarda kötüye kullanımları engellemek ve insan haklarına riayet edilmesini sağlamak
için yönlendirici etik kuralların belirlenmesi önemli olmaktadır. Dolayısıyla, ya afetlerde var
olan tüm tarafların temel görevlerinin kuvvetlendirilmesi ve desteklenmesi ya da boşluk
olmayacak biçimde tamamen tüm yasal mevzuatın var olması gerekmektedir. Bir diğer ifade
ile afetler temel insan haklarının uygulanmasına engel olmamalıdır. Afet dönemlerinde insan
haklarının kullanımının bilerek veya bilmeyerek bir süreliğine ihmal edilmesi, özellikle polis
ve yargı otoritelerinin etkin yönetiminin eksikliği nedeniyle, temel hakları ihlalinin cezasız
kalmasını kolaylaştırmaktadır.
Bir afet veya çatışmaya maruz kalan insanların çektiği acıları dindirmek veya azaltmak,
mağdur olan sivillere yardım ve koruma sağlamak için mümkün olan tüm adımların atılması
anlamına gelmektedir. Afetlerde yardımlar, uluslararası insani hukuk kuralları ve insanlık
ilkeleri doğrultusunda yapılmalıdır. İnsanlık ve tarafsızlık ilkeleri ile afet yardımında sivil
toplum örgütleri ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç hareketi, İnsani Yardım Sözleşmesi’ne
ve asgari standartlara sadık kalması gereken diğer insani kuruluşlar, doğal afet veya silahlı
çatışmaya maruz kalan insanlara belirlenen düzeylerde hizmet sunmayı ve temel insani ilkelere
uyulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kuruluşlar, İnsani Yardım Sözleşmesi Yasası’nda
belirtilen diğer ilkelere göre davranmak misyonu ile hareket etmektedirler. İnsani Yardım
Sözleşmesi: Uluslararası insani yasalar, uluslararası insan hakları kanunu, mülteci kanunu
ve Afete Yardımda Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Hareketi için
Yürütme Yasası şartları ve prensiplerine dayanarak, insani yardım hareketinin ana
prensiplerini ve toplulukların korunma ve yardım haklarını tanımlar. İnsani Yardım,
insanların yardım ve korunma hakkını garantileme konusunda devletlere ve taraflara düşen
yasal sorumlulukları belirler. Devletler müdahalede yetersiz kaldıkları zaman, insani yardım
örgütlerinin girişimlerine izin vermek zorundadır (Işık, 2012, 96).
Uluslararası ve bölgesel seviyelerdeki insan haklarının uygulanması ve afetlerin herhangi bir
aşaması için gerekli ve uygun olan yasal mevzuatın yokluğu durumunda, hem kamu hem de
özel sektör temsilcileri için gerekli ve uygulayabilecekleri uluslararası anlaşmalar ile uyumlu
etik ilkeler devreye girmektedir.

Bir afetin varlığı ile ilgili taraflar (direkt ve dolaylı etkilenenler ile kamu ve özel kurum ve
birey destekleri) etik ilkelerin oluşumunu etkileyen aşağıdaki sözleşmelerle karşı karşıya
kalmış olurlar (Counsil of Europe:2015):







İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1948)
Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi (1950)
Uluslararası Sivil ve Politik ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
(1966)
Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989)
Avrupa Birliği Temel Haklar Sözleşmesi (2000)
Engellilerin Hakları Sözleşmesi (2006)

Avrupa Konseyi tarafından 1987 yılında oluşturulan "EUR-OPA Agreement" Avrupa Afet
Yönetimi Anlaşması tarafından sağlanan teşvikler sayesinde etik ilkelerin uygulanmasında
ortaya çıkan problemlerin izlenmesi mümkün olmuştur. Ayrıca bu etik ilkeler, sıklıkla afet
dönemlerinde insan haklarının dikkate alınması gerektiğine vurgu yapan Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun çalışmaları için de bir dayanak
olarak kullanılabilmektedir (Counsil of Europe, 2015).
EUR-OPA Anlaşması tarafları sadece doğal ve teknolojik afetlerin riskleri ve onların
sıklıklarındaki artışlarla ilgilenirler. Bu afetler sadece genelde nüfusların ve toplumların
yaşamaları için değil ayrıca bireylerin güvenliği ve onuru ve doğal, kültürel ve çevresel
mirasın korunmasına da bir tehdit oluşturmaktadır. Genellikle, afetlerdeki karışıklıklar
toplum içinde insan haklarının tüm yönlerinin ciddi ihlallerine neden olmaktadır. Güvenlik,
erdem, varlık, kültür mirası, çevre ve sürdürülür kalkınma gibi insan hayatını etkileyen çeşitli
sonuçlar afetler ve beraberinde insan hakları ihlallerinden ortaya çıkmaktadır.
3.8. Afet Risklerinin Azaltılması Ve Toplumun İyileşmesi İçin Etik Ilkeler
Açıkçası, bireylerin, toplumların ve çevrenin zafiyetleri, toparlanmayı ve tekrar iyileşmeyi
sınırlandıran afet risklerine maruz bırakmada önemli bir faktör olmaktadır. Ancak bu riskler
herkesi aynı şekilde etkilememektedir. Fakir insanlar ve sosyal olarak dezavantajlılar afetlere
direkt olarak en çok maruz kalan ve sıkıntı çeken gruplardır. Her alanda dezavantajlı gruplara
yönelik pozitif ayrımcılık olmasına rağmen, en hassas olan bu gruplara yönelik önleyici
stratejiler veya özel bilgilendirmeler yapılmamaktadır. Afete maruz kalan bölgelerde artan
nüfus yoğunluğu ve iklim değişikliğinden dolayı nüfusun hareketliliği gibi afet risklerindeki
artışlar insan hakları açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla nüfus
hareketliliğine neden olan iklim değişikliği veya göç gibi tehditlerin yönetilmesine dair
politikaların içerisine muhtemel afet risklerini azaltmak amacıyla insan haklarını gözeten
yaklaşımlar dahil edilmelidir.
İster doğal isterse teknolojik olsun afetler, nüfus hareketlerini daha da kötü hale getirir. Zor
durumda kalarak yer değiştirmiş toplulukların koruyucu uluslararası yasal statüleri olmadığı
için, etik olarak temel insan haklarına uyumlu davranışları destekleyecek bir ihtiyaç
görünmektedir. Afetlerin insan hakları üzerine etkisini göz önünde bulundurarak, belirli olan
bağlayıcı evrensel yasal enstrümanın olmaması durumunda, afetlerin engellenmesi, hızla

müdahalesi ve yeniden iyileşmesi stratejilerinde rol alan farklı taraflar için minimum
seviyede etik standartların bir parçası olarak önemli etik ilkelerin belirlenmesi zorunluluk
olmaktadır.
Afet mağdurları ister yardım edilen isterse kurtarma çalışanları olsun direkt olarak etkilenen
ölü veya yaralı insanlardır. Dolaylı mağdurlar ise afetlerden dolaylı etkilenenler veya direkt
etkilenenlerden ekonomik veya sosyal olarak zarar görüp sıkıntı yaşayanlardır. Afet
sonrasında gerekli olan sorumlu etik davranış ister fakirliğe, cinsiyete, sağlığa, her türlü
güvenlik sorununa, aile bozulmalarına, korku veya paniğe bağlı olsun, genel olarak hızla
iyileşmenin sağlanması, ancak kırılganlığı veya zafiyeti azaltmayla olacaktır.
Uluslararası toplum, bölgesel, yerel ve ulusal otoritelerin, uluslararası organizasyonlar,
hükümet dışı organizasyonlar ve şirketlerin, bireyleri, doğayı, tarihi ve kültürel mirası,
varlıkları, afetlerden koruma ve kalkınmanın araçlarını hiçbir ayrım gözetmeden tüm
bireylerin temel haklarını koruyarak, tüm zaman ve yerlerde benimsemeleri gerekmektedir.
Afetlerin sınırlararası etkisi unutulmamalıdır. Önleyici tedbirler, yaygın ve güçlü bir tepki,
yerel ve bölgesel otoriteler ve hükümetler arasında işbirliği ve sivil toplumun katılımı
gerekmektedir.
Afetlerin çoğunda, daha iyi beklenti ve ileri seviyedeki önlemler, direkt veya dolaylı afet
mağdurlarını etkilemeye eğilimli olan insan haklarının bilinçli veya bilinçsiz ihlallerinin riskini
azaltabilecektir. Bazı kamu ve özel kalkınma projeleri, afet riskinde bir artışa neden oluyorsa,
projeler sürdürülebilir kalkınma ve insan haklarına saygı anlayışı içerisinde uygulanmalıdır.
Riskler göz önünde bulundurulmalı ve olumsuz etkileri, çeşitli afet önleme ve afetlere direnci
kuvvetlendirme tedbirleri ve planları içine dahil edilerek, özellikle hassas toplumlar için
sınırlanmalıdır.
Afet yönetiminde iyi yönetişim, doğa ve teknolojiden kaynaklanan risklerin azaltılması ile
alakalı planlama ve karar verme süreçlerinde toplumun daha kolay katılımını mümkün hale
getirir. Ayrıca iyi yönetişim, toplumu eylemleri için hesap vermeye zorlar ve böylece kamu
yönetiminde, kamu hizmetlerinde ve toplumda bozulma riskini de azaltmış
Özel koruma bekleyen yerel toplumların insan haklarına, onların gelenekleri, kültürleri ve
onları afet risklerine karşı daha hassas yapan çevresi ile farklılaşmış ilişkileri dikkate alınarak
vurgu yapılmalıdır. Buna ilave olarak, yerli ve yerel toplumun sahip olduğu yerel bilginin ve
risk önleme ve yeniden var olma geçmişinin önemini ve tecrübesini de dikkate almak
gerekmektedir.
3.9. Afetler ve Etik Belirsizlik
Etik sorunlar, davranışın iyi olmasıyla ilgili tereddütlerin veya itirazların ortaya çıktığı
durumlardır. Davranışı belirleyen zihinsel süreçte de davranışın sergilendiği toplumsal
ortamda da söz konusu olabilirler. Etikle ilgili sorunlu durumlar çerçevesinde “ikilem” ve
“ihlal” gibi iki ana kategori bulunmaktadır. İkilem, kurala bağlanmamış durumlarda karar
vericinin yaşadığı seçim sorunu olarak görülebilir. İhlal ise mesleki eylemi düzenleyen
standart kuralların çiğnenmesi olarak tanımlamak mümkündür. Etik ikilemlerde farklı

ilkelerin veya kuralların, yol gösterici olarak eş zamanlı ve birbirine yakın ağırlıklı olarak
devreye girmesi, her birinin farklı bir davranış seçeneğini gerektirmesi söz konusudur. Bu
durumda bir ilkeye uygun davranmak bir diğerine aykırı olmaya neden olmakta. Bir başka
deyişle, bir değeri korumak bir diğerini harcamayı zorunlu kılmaktadır. Etik ihlali ise
davranışın belli bir veya birkaç ilkeye veya kurala, tereddüde yer bırakmayacak biçimde
aykırı olmasını ifade eder. Genellikle ilkeler arasında ikilemlere düşüldüğünü, ihlal edilenin
ise daha çok kurallar olduğunu söylemek olanaklıdır (Yıldırım, 2007, 77).
Afetlerin ve afet yönetiminin karmaşık dinamikleri doğal olarak etik belirsizlik ve ikilemlere
neden olmaktadır. Yapılan saha çalışmalarında genel olarak mağdur olan bireylerin memnun
olmadıkları görülmektedir. Sosyal hizmet sağlayıcıların ve acil durum çalışanlarının eğitim
ve hazırlıktan kaynaklanan eksiklikleri, afet sonrasında hayatta kalanlara yönelik hizmet
kalitesini etkilemektedir. Afet sonrasında mağdurlara müdahale eden organizasyonlar, hareket
alanlarını sınırlayan ve benimsenen belirli düzenlemelerden dolayı, yeteri kadar hizmet
sağlayamamakta ve afet mağdurlarının beklentilerini karşılayamamaktadır. Afet
yönetiminden sorumlu ulusal kamu kurumları tarafından yapılan politika ve düzenlemeler
genelde, açık olmayan, yeteri kadar açıklanmamış, çok fazla katı ve yüksek seviyede finansal
yönetim becerileri gerektirmektedir. Böyle bir yaklaşım ise afet mağdurları için hizmetlerin
ya gecikmesine ya da gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Bireylerin ve organizasyonların
çok fazla iyi niyet ve gayretlerine rağmen, afet desteği ve müdahalesi için gerekli prosedür ve
politika standartları veya bu düzenlemelerin uygulanması, mağdurların ihtiyaçlarını
karşılayacak yeterlilikte olmamakta ve gerektiği kadar ahlaki standartlar ve anlaşılır bir etik
üzerine kurulmamış olabilmektedir (Soliman, 2002, 4).
Afet mağdurları genel olarak kaynaklarının yetersiz hale geldiği normal olmayan koşullara
maruz kalırlar. Bireyler afet sonrasında, gelişen olayların karmaşıklığı ve hızlı bir şekilde
oluşan değişimlerin ortaya çıkardığı yetersizlikler yüzünden, mücadele etme yetenekleri geçici
olarak kırılmış olabilir. O nedenle bireylere hızlı bir şekilde dışarıdan barınma, yiyecek,
tahliye, nakliye ve gerekli olan bilgi gibi yardım ve desteğin sağlanması gerekmektedir.
Afet sonrasında hayatta kalan mağdurlar sıklıkla borçlanma, bağış ve diğer tazmin
yöntemleri ile ihtiyaçları olan donanım, evlerinin yeniden inşası ve restorasyonunu ve temizlik
ihtiyaçlarını sağlayabilmelidirler.
Toplumlar yolları, köprüleri, otobanları, telefon ve elektrik hatlarını güncellemek ve diğer
altyapı ihtiyaçlarını daha fazla kullanılabilir hale getirmek amacıyla kaynaklara ihtiyaç
duyarlar. Afet ile alakalı bireylere dış yardım ve destek, genelde kamu kaynakları kullanılarak
sağlanmaktadır. Çoğunlukla sadece kamu kaynakları yeterli olmadığı ve tam verimli
kullanılamadığı için devreye, her biri kendi değer, yükümlülükleri ve felsefi duruşları altında
hizmet veren kar amacı gütmeyen veya kar amacı olan kuruluşların girmesi sağlanmalıdır
(Soliman, 2002, 5).
Afet yönetiminde birden ortaya çıkan sorunların fazlalığı ve farklı kesimlerin bu taleplere
cevap verirken karşılaştıkları tutarsızlıklar ve uyumsuzluklar, afet yönetiminde hizmetlerin
sunumunda istikrarsızlığı, çatışma ve çakışmayı ve koordinasyon eksikliği riskini
artırmaktadır. Afet mağdurları ile interaktif iletişimin bazı yöntemleri, mağdurlar arasında

hayal kırıklığı, ümitsizlik, kızgınlık ve karışıklığa yol açar veya zararlı olabilir. Afet
sonrasında mağdurlar, farklı iletişim formları, uygulama gereklilikleri, zaman sistemleri ve
uygunluk standartları kullanan karmaşık bir düzende kurumlar ve organizasyonlar ile
karşılaşabilirler. Özellikle afet sonrasında hemen ortaya çıkan son derece kötü durumla ilgili
mağdurların beklentileri, kapsamlı bir şekilde müdahale etmek amacıyla kurulmuş herhangi
bir organizasyonun kapasitesini de aşması muhtemeldir. Bu ve benzeri kişilerarası, durumsal
engeller ve yönetimle ilgi problemler, afet mağdurlarının ihtiyacı olan hizmetlerin
sağlanmasını tehlikeye atabilirler (Soliman, 2002:5).
3.10. Afet Yönetiminde Genel Etik İlkeler
3.10.1. Dayanışma
Uluslar ve toplumlar, afetlerin etkilerinden hızla kurtulmak ve afet mağdurlarına yardım
etmek amacıyla dayanışma ruhu içerisinde işbirliği yapmalıdır. Dayanışma ruhu oluştururken
mutlaka adalet ilkesinden sapmamak gerekmektedir. Bir diğer ifade ile, standart bir yaklaşım
modeli yerine, farklı kesimlerin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.
Riskleri azaltma tedbirlerinin faydalarına ilave olarak, afetlerin yükleri ve maliyetleri, en
hassas bireyler ve toplumlara özel önem verecek şekilde adil bir şekilde paylaşılmalıdır.
3.10.2. Ortak Sorumluluk
Ulusal ve yerel kamu otoriteleri, özel ticari sektör, tarım ve endüstri, hükümet dışı
organizasyonlar, bireyler ve medya, acil durumlarda etkin katkı sağlama ve afet risklerine
maruz kalma halinde olumsuz etkinin önlenmesi ve azaltılması konusunda ortak bir
sorumluluğa sahiptirler. Tüm bu aktörler, gerektiğinde bağımsız olarak sürece katkı
sağlayabilecekleri gibi gerektiğinde birden fazla özel veya kamu kurumları ile işbirliği
yaparak afetlerin her aşamasında olumsuzlukları yok etmek veya azaltmak durumundadırlar.
3.10.3. Ayrımcılığın Olmaması
Afetler için hazırlıklar, afetlerin etkilerini azaltmak ve engellemeye yönelik tedbirler ve refahı
yaymak hedefi ve iyileşmeyi desteklemek amacıyla ve temel hakların güven altına alınması
hedefi ile yapılmalıdır. Ayrıca bu hazırlıkların, cinsiyet, cinsel yönlendirme, ırk, renk, dil,
din, siyasi veya başka düşünce, etnik grup, ulusal azınlık bağlantısı, sosyo-ekonomik
durumlar, doğum, engellilik, yaş veya diğer statüler gibi herhangi bir zeminde ayrım
gözetilmeksizin uygulanması gerekmektedir.
3.10.4. İnsanlık
İnsan haklarına genellikle uluslararası sözleşmelerin çoğunda vurgu yapılmış olup, özellikle
Birleşmiş Milletler tarafından 1948 yılında çıkarılan ve üye ülkelerin tamamı tarafından kabul
edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi özel bir değer taşımaktadır. Yine aynı amaca
yönelik olarak 1950 yılında Avrupa Konseyi tarafından çıkarılan Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan çok sivil ve politik hakların korunmasına
öncelik vermiştir. Tüm insanlara hoşgörü, merhamet, saygı, yapısını, kökünü, afetin süresini

ve yerini dikkate almaksızın, tüm durumlarda insanca davranmalı ve özellikle daha zayıf ve
hassas olan gruplara ihtimam gösterilmelidir. Tüm afet mağdurlarının hakları ve onurlarına
tüm durumlarda saygı gösterilmeli ve korunmalıdır.
3.10.5. Tarafsızlık
Afetin önlenmesi, afete hazırlık, sıkıntıları dindirme ve yeniden yapılanma tedbirleri, belli
gruplar arasında veya belli bir grup içerisinde herhangi bir kayırmacılık yapmadan sadece
gerçek ihtiyaç temelli olarak sağlanmalı ve uygulanmalıdır.
Benzer şekilde, afetlerin önlenmesi, hazırlıkları, acil ihtiyaçları giderme, hızla müdahale ve
yeniden yapılanma tedbirleri, politik, ırksal, dinsel veya ideolojik tartışma ve sadece bireyleri
koruma hedefi olmaksızın alınmalıdır. Ayrıca, insan haklarının, çevrenin, varlıkların ve her
türlü mirasın yasal olarak korunması ile birlikte, herhangi bir afetten kurtulma veya hızla eski
haline erişme kabiliyeti kazanılmış olur.
3.10.6. İşbirliği
Devletler politik, ekonomik ve kültürel farklılıkları dikkate almadan işbirliğine önem
vermelidir. Ülkelerin kapasitelerine uygun olarak, afetlere karşı direnç artırılmalı ve afetlere
maruz kalanların insan haklarına saygı gösterilmesi güven altına alınmalıdır. Ayrıca afetlerin
sınır ötesi muhtemel etkisi azaltmak amacıyla birlikte harekete geçmeye özellikle önem
verilmelidir.
3.10.7. Egemenlik
Devletler kendi nüfuz alanlarında her türlü sorumluluğa ve yükümlülüğe sahiptir. Bir diğer
ifadeyle herhangi bir afet durumunda, insan haklarını sadece kendi halkları için değil, başka
ülkelerden insani amaçlı gelen ekipler de dahil olmak üzere tüm yabancılar için de garanti
ederek uygulamalıdır. Türkiye’nin son yıllarda karşılaşmış olduğu göç dalgası ve göçmenlere
gösterilen ilgi bu duruma örnek olarak verilebilir. Özellikle Suriye’den gelen göçmenlere
yönelik barınma imkanlarının, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kamu tarafından sunulması,
ülkemizin afet yönetimi ve etiği hususunda birçok gelişmiş ülkeye örnek olduğu
görülmektedir.
3.10.8. Önleyici Yaklaşım
Devletler bilgi işlem ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu kolaylıklar sayesinde
bireyler, kurumlar ve devlet yönetimi arasında bilgi akışını sağlayabilmektedir. Bu bakış ile,
yerel ve bölgesel otoritelerle birlikte devletler, şirketler ve sivil toplumun dahil olduğu tüm
tarafların en aktif bir biçimde katıldığı beklentileri karşılayan ve önleyici tedbirleri
uygulamak gibi bir sorumluluğa sahiptir. Böyle bir yaklaşım, özellikle iklim değişikliği ve
demografiden kaynaklanan değişkenler üzerinde farklı zamanlar ve farklı yerlerdeki farklı
risklerin var olabileceğini gerektirmektedir.

3.10.9. Medyanın Rolü
Medya, afetlerin oluşum ve gelişim süreçlerinde yaptığı tahminlerle, toplumun farkındalığının
artmasında ve onların ilgili her konuda bilgi sahibi olmasında, önemli bir role sahiptir. Medya,
afet mağdurlarına büyük bir hassasiyetle yaklaşmalı ve onların mahremiyetine ve kişilik
haklarına ileri seviyede saygı göstermesi gerekmektedir.
3.10.10. Siyaset ve Sorumluluk Etiği
Afetlerin planlamasında birinci derecede sorumlu olan politikacılar, gerçekleştirdikleri
davranışların sorumluluğunu üstlenmelidirler. Bu davranışların neticesi bazen başarılı
sonuçlar meydana getirebileceği gibi bazen de beklenmedik başarısızlıklara da neden olabilir.
Ancak sorumluluk etiği gereği politikacı her türlü davranışın sonucundan sorumlu olmalıdır.
Siyasal davranışların sonuçları sorumluluk etiğinin geçerliliğini test eden en önemli kriterdir.
Burada belki de en önemli nokta, sorumlu davranışın politikacı tarafından hedef koyarken
yerine getirilmiş olmasıdır. Politikacı koyduğu hedefi gerçekleştirirken, hedefe ulaşmada
kullandığı araçlar ve metotlar ile baştan kabul ettiği temel etik değerlere aykırılık teşkil
edecek durumlardan uzak durmalıdır. Çünkü temel değerlerden yoksun bir politikada, ahlaki
keyfiliğin politikası söz konusu olur ve böyle bir durumda kuralsızlığa ve suça eğilimde de
bir artış meydana gelir. Bu noktada politikacı hem kamuoyuna yani vatandaşlara karşı
sorumluluk taşırken aynı zamanda, vicdanına karşı da bir sorumluluk taşımalıdır. Yani
sorumluluk etiği, siyasi ve ahlaki bir prensiptir denilebilir (Yılmaz, 2013, 889).
Dünyada ve ulusal devletlerde atom bombası, gen teknolojisi, çevre sorunları vb. gibi
alanlarda meydana gelen birçok teknolojik gelişmeler beraberinde hem insan eliyle meydana
gelen afetlere neden olmakta hem de çatışma ortamı ortaya çıkarmaktadır. Yani sadece çatışma
değil, insanlığı bir felakete sürükleyecek ve genel afetlere neden olacak sorunlar
artmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelinebilmesinde, ünlü sosyolog Max Weber'in etik
anlayışı önemli bir çözüm yolu olabilir. Dolayısıyla devlet ve dünya siyasetine yöne veren
politikacıların, Weber'in kavramsallaştırmış olduğu ilkeleri benimsemeleri gerekmektedir.
Nitekim bu çatışma alanları, sorumlu politikacıların sorumlu davranışlarıyla aşılabilir. Ancak
buradaki en önemli sorunlardan biri, politikacıların siyasal davranışlarının sonuçlarını
öngöremiyor olmalarıdır. Bundan dolayı öngörü kabiliyeti olmayan politikacıların
yönetimindeki ülkeler, mevcut durumun tehlikeli sonuçlarıyla her zaman karşı karşıya
kalabilirler. Bu bağlamda siyasetçiler inanç ve sorumluluk etiğinin ilkelerine uygun kararlar
aldıkları takdirde, daha başarılı sonuçlar elde edebilirler (Yılmaz, 2013, 891).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetler, genel olarak doğal ve doğal olmayanlar şeklinde ayrıma tabi tutulurlar. Doğal
olmayanlar içinde de teknolojinin neden olduğu afetler de vardır. Önemli olan her iki türdeki
afetlerin nasıl etkin olarak yönetileceğidir. Bu yönetim safhasında da etik ilkelere uymak
önem arz etmektedir.

BÖLÜM SORULARI

1.

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi evrelerinden değildir?

a)

Riski azaltma

b) Afete hazırlık
c)

Afete uyum sağlama

d) Yeniden inşa
e) Kurtarma ve ilk yardım
2.

Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?

a)

Yangın

b) Endüstriyel Kaza
c)

Toprak kayması

d) Deprem
e)

Sel

3.

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimindeki genel etik ilkelerden değildir?

a)

Dayanışma

b) Ortak sorumluluk
c)

İnsanlık

d) Çıkar sağlamak
e) Tarafsızlık
4.

Afetin önlenmesi, afete hazırlık, sıkıntıları dindirme ve yeniden yapılanma tedbirleri, belli
gruplar arasında veya belli bir grup içerisinde herhangi bir kayırmacılık yapmadan sadece
gerçek ihtiyaç temelli olarak sağlanmalı ve uygulanmalıdır. Yukarıdaki açıklama afet
yönetimindeki genel etik ilkelerinden hangisini ifade etmektedir.

a)

Dayanışma

b) Ortak sorumluluk
c)

Ayrımcılığın olmaması

d) İnsanlık
e) İşbirliği
5.

Yerel ve bölgesel otoritelerle birlikte devletler, şirketler ve sivil toplumun dahil olduğu tüm
tarafların en aktif bir biçimde katıldığı beklentileri karşılayan ve önleyici tedbirleri

uygulamak gibi bir sorumluluğa sahiptir. Yukarıdaki açıklama afet yönetimindeki genel etik
ilkelerinden hangisini ifade etmektedir.
a)

Dayanışma

b) Önleyici yaklaşım
c)

Ayrımcılığın olmaması

d) İnsanlık
e) Tarafsızlık

Cevaplar:
1-c
2-b
3-d
4-c
5-b

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AFET ÖNCESİ VE ETİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet Öncesi Planlama Önemi Ve Etik
2. Afetlere Hazirlik Aşamasi
3. Afetlere Hazırlıkta Planlama Etiği
4. Planların Sınanması Ve Tatbikatlar
5. Afetler Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler

6. Afet Planlamanin Etiği
7. Afet Öncesi Planlamada Beklenmedik Durumlar
8. Etik Anlaşmazlıkları Belirleyen Sistemli Bir Yaklaşım Uygulaması

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Afetlere hazırlıkta nasıl bir aşamadan geçilir?
2- Afet öncesi planlamanın önemini etik açıdan açıklayınız?
3- Afetler hazırlıkta planlamanın etik ilkeleri nelerdir, açıklayınız?
4- Afetlere hazırlıkta neden toplumsal normlara özen göstermeliyiz, açıklayınız?
5- Afetlere hazırlıkta adaletin önemini açıklayınız?
6- Afetler için yapılan planlaların sınanması aşamaları nelerdir, açıklayınız?
7- Afet öncesi planlamanın etik ilkeleri nelerdir, açıklayınız?
8- Afet öncesinde hangi tür beklenmedik durumlar olur, açıklayınız?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

öncesinde
neden
Öncesi Afetler
Önemi planlama yapılmalıdır ve et,k
değerlerle
ilişkisi
açıklanacaktır.

Afet
Planlama
Ve Etik

öncesinde
Afetlere Hazırlıkta Afeler
hazırlıkta planlama
Planlama Etiği
neden
önemli
açıklanacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

afetlere Bu kazanımın elde edilebilmesi
etiğinin için ders kitabının ilgili bölümü
olduğu çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Planların yapılmasından sonra
Ve uygulama esnasında sorunların
en aza inmesi için test
edilmeleri gerekmektedir. Test
aşamaları öğrenilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

öncesinde
gerek
Öncesi Afetler
Edilmesi planlama gerekse uygulama
Etik esnasında
göz
önünde
bulundurulacak etik ilkelerin
neler olduğu anlaşılacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afetler
öncesi
planlama
esnasında
karşılaşılabilecek
beklenmedik durumların neler
olabileceği öğrenilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Planların
Sınanması
Tatbikatlar

Afetler
Dikkat
Gereken
İlkeler

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet
Öncesi
Planlamada
Beklenmedik
Durumlar

Anahtar Kavramlar
Afet öncesi planlama, afet öncesi etik yaklaşımlar, afet öncesi etik değerler, etik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AFET ÖNCESİ VE ETİK
4.1. Afet Öncesi Planlama Önemi Ve Etik
Yaşanılan dünya, içerisinde hem insan yapımı hem de doğal olan afetlerin olduğu ve giderek
toplumların gündeminde daha çok yer aldığı bir mekan olmaktadır. Terörizm, salgın
hastalıklar, kasırgalar, yangınlar, depremler ve seller, ister gelişmiş isterse az gelişmiş olsun,
günümüzün birbirine bağımlı hale gelen dünyasında görülmesi yadırganmamaktadır.
Toplumların yerleşimleri giderek sakıncalı ve riskli zeminlere doğru kaymaktadır. Sürekli
gelişen dünya taşımacılığı ve iletişim sistemleri, toplumların kırılganlığını da artırmaktadır.
Bu gelişmeler beraberinde, SARS gibi veya Ebola virüsü yeni bulaşıcı hastalıkların "jet
hızıyla" yayılmasına neden olmaktadır.
Böyle bir dünyada toplumsal seviyede ciddi ve sistemli bir şekilde afetlere planlama ve
hazırlığın yapılması önemli olmaktadır. Eğer bir afet olursa toplumlar, kamunun yardımının
gecikmesi veya hiç ulaşamaması durumunda sıkıntıları azaltmak amacıyla hazırlıklı
olmalıdırlar. Kamu kurumlarının afet esnasında oldukça fazla zorluklarla karşı karşıya
kalmaları veya fonksiyonlarını hakkıyla yerine getirememiş olmaları nedeniyle aşırı derecede
gergin olabilirler. O nedenle mutlaka politik olarak uzlaşma hedeflenmelidir. Ulusal düzeyde
plan ve yasal düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak için tüm politik partiler arasında üst
seiyede uzlaşmanın sağlanması gerekmektedir (Hançer, 2009, 17).
Şu gerçek açık bir şekilde kendini göstermektedir ki, afetlere karşı planlama ve hazırlık
yapılmadığı takdirde, toplumlar zorluklarla karışıklarla karşılaşacaklardır. Planlama ve
hazırlık evresini yaşayanlar ise mutlaka daha iyi bir performans ile afetle yüzleşeceklerdir. O
nedenle afetler esnasında planlama yapmak en kötü seçenektir. Planlar önceden geliştirilir,
eleştirilere açık bırakılır, provalar yapılır ve gerekirse revize edilirse, bireyler ve kurumlar
afetlere daha etkin bir şekilde müdahale etmiş olacaklardır. O nedenle toplumsal seviyede
afetlere karşı planlama ve hazırlığın yapılması mutlaka önemsenmelidir.
Bir planlama süreci gerçekleştirildiği takdirde, toplumların afetlere müdahalelerini
şekillendirmek için hızla ve ciddi bir şekilde etik kararların alınması gerektiği aşikar
olmaktadır. Bu gerçek, hem planlama hem de uygulama esnasında kendini göstermektedir.
Planlama aşamasında, her biri kendi etik unsurları ile birlikte sayılamayacak kadar sorunlar
olacaktır. Kimler korunacak ve hangi seviyede güvenlik olacak, kimlere öncelik verilecek,
çalışanların yaklaşımları neye göre belrlenecek ve öncelikler ve bütçeler nasıl belirlenecek
gibi sorulara cevapların etik ilkelere uygun olarak verilmesi gerekir. Planlama aşamasında
ortaya çıkan sorunlara ve sorulara verilen cevapların, önceden planlanmış çözümler gerçek
zamanlı olarak güncellenmiş olsa bile, mutlaka uygulama esnasında rehberlik edecek olan
etik ilkeler ve etik analizlere dayandırılmış olmalıdır. Afetler esnasında aşağıdaki bazı
sorunlara cevaplar aranmalıdır:





Afetlerde kim önce kurtarılacak veya tahliye edilecektir?
İşbirliğini istemeyen birey ya da gruplar nasıl yönetilecektir?
Kaynakların kullanılmasını en aza indirerek kurtarma moduna ne zaman ve nasıl
geçilecektir?

Bu tarzdaki sorulara verilen cevaplar, planlama grup veya gruplarının etik perspektiflerini ve
ahlaki analizlerini ve afetlere müdahale stratejilerini yansıtmaktadır. Mutlaka, planların
mutlak doğru ve kusursuz olmayacağını beklemek yanlış olacaktır. Beklenmeyen olaylar ve
sorunlar ortaya çıkacaktır. Operasyonlar esnasında planlara uygun olmayan gelişmeler
olacaktır. Müdahalelerden sorumlu olan saha çalışanlar, etik değerlendirmeleri gerektiren
olay yerine uygun kararları vermek zorunda kalacaklardır. Bundan dolayı, planlama sürecine
rehberlik yapan etik kararların ruhuna uygun hızlı bir şekilde olay yeri kararlarının
verilebilmesi için planlama aşaması esnasında açık ve anlaşılır bir şekilde etik
değerlendirmelerin yapılması önemli olmaktadır (Roberts, 2011, 4).
Afet öncesi aşama, afet sonrası süreçte etkisini gösteren en önemli evre olarak yer almaktadır. Bu
aşamada yaşamsal ilkeler, politikalar ve stratejiler kararlaştırılır ve afet sonrası barınma sürecinin
organizasyonu planlanır. Bu aşamada amaç, teknik, sosyal ve ekonomik faktörlerin birleşiminden
oluşan bir politika planlamaktır. Afet öncesi amaçlanan bu planlama, genelde çok verimli
olmamaktadır. En önemli sebebi, çoğu ülkenin yetersiz kaynağa sahip olması veya az önem
vermesidir. Buna ek olarak, ölüm ve evsiz kalma hakkında psikolojik olarak konuşmama hissi,
üzüntü verici etkenlerin hatırlanmak istenmemesi de bu evrenin pek desteklenen bir süreç
olmayışının sebepleri arasındadır (İlhan, 2010, 22).

4.2. Afetlere Hazırlık Aşaması
Eğer afetler, farklı boyutlarıyla içselleştirilmiş yani, anlaşılmış, organize olmuş ve ahlaki
olarak kabul edilmiş ise toplumlar için normalleşmiş olur. Ancak, kendilerini güvende
hissedenler ve kısmen daha ayrıcalıklı olanlar için afetleri anlama süreci kolay işlerken,
diğerleri için imkanların kısıtlığından dolayı zorlaşmaktadır. Afet gerçeğinin ister imkanları
olanlar isterse olmayanlar tarafından kabul edilmemesi, toplumda afetlerin olması durumunda
yeni travmalara, kaçışlara veya süregelen streslere yol açacaktır. O nedenle, afet gerçeğinin
mutlaka hem yaşlılar hem de yeni nesil için anlaşılması ve ona göre ahlaki ve etik boyutunun
içseleştirilmesi ve organize olunması sağlanmalıdır. Aksi takdirde, afete maruz kalanlar
üzüntüleri, korkuları ve gereksiz mücadelelerle karmakarışık bir hale geleceklerdir. Ayrıca,
mağdurlar dağıtılmış bulunan ayni yardımlar da yerinde kullanılmayarak amaca ulaşılmamış
olacaktır. Afetlere yaklaşım, afetleri ve onların tehlikelerini redetmeksizin veya onları
abartmaksızın, afetin tanınması ve doğru bir şekilde afetlerin içselleştirilip anlaşılması, etkin
mücadele edilmesi açısından gereklidir (Zack, 2008, 128).
Afetlere hazırlık bir tepki veya yanıt değildir. Afetler için yanıt verilmek zorunda
kalındığında veya nasıl tepki verileceği düşünüldüğü zaman, hazırlık için zaman geçmiş
olacaktır. Afete hazırlık, afet karşılık vermenin aksine, doğası gereği hızla hareket etmenin
baskısı olmaksızın normal zamanlarda gerçekleşir. Normal zamanlardaki düşünceler, planlar
ve davranışlar olağanüstü anlara göre daha verimli ve tüm detaylarıyla olacaktır. Afetler ile
alakalı değerlendirilmesi ve afet sürecine rehberlik etmesi gereken etik ilkeler, taktik ve

stratejik planlara ve yasal düzenlemelere dahil edilmelidir. O nedenle hazırlık aşaması
esnasında var olan etik ilkelerin gözden geçirilmesi ve afetlere hazırlık aşamasının bütün
sürecine uygulanması gerekmektedir. Bu etik ilkeler sadece afetlere nasıl tepki verileceğini
değil, ayrıca ne tür bir hazırlığın gerekli olduğunu da bireylere göstermelidir (Zack, 2009,
61).
Afet öncesinde veya sonrasında uygulanacak etik ilkelerin belirlenmesinde toplumların kendi
değerlerinin, dini ve evrensel insani değerlerin etkisinin olması söz konusudur. Bir
demokratik toplumun geçmiş mirası ve var olan değerlerinin de, etik ilkelerin belirlenmesinde
göz önünde bulundurulması önemlidir. Aşağıdaki kriterler, etik ilkelerin belirlenmesinde
evrensel insani değerler ve haklar olarak dikkate alınmalıdır (Zack, 2009, 61).





İnsan yaşamının değerli olması
Herkesin yaşamının eşit değerde olması
Her bireyin başkalarının zararlarından korunmada aynı haklara sahip olması
Herkesin insani olmayan zararlardan korunma hakkına sahip olması

Bu genel prensipler demokratik ülkelerde hükümetlerin uyması ve desteklemesi gereken sosyal
ilkeler olarak değerlendirilmelidir. Bu ilkelerin bireyler için aşağıdaki yöntemlerle etik kurallar
olarak ortaya çıkması muhtemeldir (Zack, 2009, 61).




Bireyler kendilerine ve kendilerine bağımlı olanlara bakmakla yükümlüdürler.
Bireyler başkalarına zarar vermemek zorundadır.
Bireyler kendilerine zarar vermeyecek ana kadar başkalarına özen göstermek
zorundadırlar.

Tabi ki yukarıdaki listenin artırılması ve farklı şekillerde açıklanması mümkündür. Ancak,
genel olarak demokratik toplumlarda normal yaşam içinde yaygın barışçıl ilkeleri
kapsamaktadır. O nedenle bu evrensel etik yaklaşımlar, afetler ortaya çıkıp normal yaşamı
destekleyen günlük yaşam düzeninin ve kaynaklarının bozulduğu, kalitesinin düştüğü veya
zarar gördüğünde devreye girmeli ve uygulanmalıdır. Yani bu evrensel etik ilkeler, afetlere
hazırlık aşamasında, afet esnasında ve afet sonrasındaki süreçlere rehberlik edecek şekilde
değerlendirilmelidir.
Barışçıl yaşamın yaygın olan etik prensipleri, normal dönemlerde afetlere hazırlığın bir parçası
olarak afet planlamada kullanılmış olmalıdır. Bu etik ilkeler, afet zamanlarında veya afetlere
verilen tepkiler esnasında ideal rehberler olarak yön verecektir. Bir afete verilen tepki ne kadar
çok önceden belirlenen ideal etik ilkelerin dışına çıkarsa, o kadar çok ahlaki veya etik
çizginin dışına çıkılmış olacaktır. Afetlere yapılan etik ilkelere dayalı bir tepki planı,
evrensel etik ilkelere bağlı olmayı gerektirmektedir. Bir afete yapılan müdahale planını "etik"
olarak ifade etmek yeterli değildir. Bir afete karşı yapılan müdahalenin etik olarak
değerlendirilmesi için kurallarını evrensel olması ve ortak akıl ile belirlenmesinin yanında,
uygulayıcıların davranışlarının sonuçlarından da normal zamanlarda olduğu gibi yasal olarak
da sorumlu olmaları gerekmektedir.

Etik ilkeler şartlar ile orantılı değildir. Ancak etik ilkeler beklentilerle orantılı olan şartların
iyiliği veya kötülüğü ile ilgilidir. Bu anlamda, kötü şartlar yetersiz veya "kötü" etik için bir
bahane olamayacaktır. Amerika'nın bazı bölgeleri de dahil dünyanın birçok kısmında,
karşılaştırma yapıldığında oldukça fazla sayıda insanlar başka insanların ayrıcalıklı ve
konforlu olarak yaşadıklarından mahrum olarak, büyük bir fiziki tehlike içerisinde
yaşamaktadır. Ancak bu farklıklardan dolayı sıradan etik yükümlülüklerden mahrum
olanların bir ayrıcalığı olmayacaktır. Hatta, bu mahrumiyet içerisinde olanların karşılaştıkları
travma ve mahrumiyetlerden dolayı çektikleri sıkıntılar, varlıklı olanların afetler karşısında
çektikleri sıkıntılarla eşit veya daha kötü olabilecektir. Normalde, nispeten başka bir yerde
var olan ayrıcalıklı, zor, tehlikeli şartları olan bir yaşam perspektifinden, ayrıcalıklı olanlarda
herhangi bir afet durumunda aynı zorluklar ve tehlikelerle karşı karşıya kalabilmektedirler. O
nedenle, nispeten varlıklı ve ayrıcalıklı yaşayanların afet dönemlerinde kendilerine ahlaki bir
tatil yapmaları veya öyle talep etmeleri hem çok mümkün hem de etik bir yaklaşım da
değildir.
Afetlere hazırlık geleneksel olarak kabul edilen aynı ahlaki ve etik değerler altında ve normal
zamanlarda yapılmalıdır. Aksi takdirde, ani grip salgınlarında görüldüğü gibi, tüm süreçlere
baştan sona kadar acil müdahalenin yapılması sorunlu olacaktır. Bu demek değildir ki, hazırlık
aşaması iyi yapılan afetlerde sorunlar çıkmayacaktır. Ancak hazırlık aşamasının en iyi şekilde
planlandığı ve etik ilkelerin ortak akılla belirlendiği bir afet öncesi hazırlıkta bile, afet
esnasında yetersizlikler ortaya çıkabilir ve beklenmedik sıkıntılar ortaya çıkabilir.
Afetler insan yaşamını ve toplum refahını etkilediği için, muhtemel afetlere yönelik
hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Günümüz afetleri toplumları etkilediği için,
demokrasilerde bu tür planlamalar kamuya açık olmalı ve normal dönemlerin temel etik
prensiplerini ihlal etmemelidir. Afetler insan sağlığı ve refahını kapsadığı için otorite sahibi
olan insanların ne yapmaya ve icra etmeye niyetlendikleri etik bir konu olmaktadır. Afetlere
hazırlık normal zamanlarda yapılır ve afete müdahale bir afet sonrasında veya hemen anında
gerçekleşir. Hem hazırlık hem de müdahale aşaması belirli planları ve her iki sürecin planları
da belli etik bakışı gerektirmektedir (Zack, 2009, 55).
Afete hazırlık planlaması ile afete müdahalenin planlamasının birbirinden farklı olmasından
dolayı, hazırlık ve müdahalenin etik ilkelerinin de bir diğerinden farklı olması söz konusudur.
Afete hazırlık aşaması ile müdahale aşamasında en belirgin farklılık, müdahale aşamasında
umulmadık gelişmelerin ortaya çıkma ihtimalinin olmasıdır. O nedenle afetlere müdahalede,
beklenmedik eylemler ve eylem kuralları gerekmektedir. Örneğin; bir yerin düzenli bir şekilde
tahliyesi için bir plan olmasına rağmen, bir depremde muhtemel çıkış yollarının kapanması
durumunda yeni çıkış metotlarının ve çıkış yollarının hızla bulunulması gerekir. Belki
hazırlık planlarında helikopter kullanımına ihtiyaç duyulmasa da gelişen teknoloji ve şartlar
helikopter kullanımını gerektirmektedir. Ancak müdahale ve kurtarma planlarında hem
önceden hem de afet esnasındaki planlara helikopter kullanımı dahil edilir. Dolayısıyla bu tür
teknolojik ve metodik değişimler, etik prensiplerde önemli bir değişiklik yapmamalıdır. Etik
ilkelerde herkesin güvenli bir şekilde tahliye edileceği ve kurtarılacağı niyetinin var olması
gerekmektedir (Zack, 2009, 55).

Afete hazırlık planları, afet esnasındaki kurtarma ve sonrasındaki ıslah planlarına göre daha
genel olarak hazırlanmaktadır. Fakat bu genellemeye rağmen hazırlık planları kendi
içerisinde tüm detaylarıyla yapılıyor olsa da, açık bırakılması gereken durumlar söz
konusudur. Örneğin; afet hazırlık planında tüm mağdurların tahliyesinin güvenle yapılması
gerektiği açıklanmış ve bu doğrultuda birkaç çıkış yönü önceden belirtilmiş olsa da, çıkış
yönünün seçimi açık bırakılır ve gelişen duruma göre karar verilmesi beklenir (Zack, 2009,
55).
Afet riskinin azaltılmasına yönelik bir bakış açısına sahip olmak, olası bir afet durumunda
meydana gelebilecek kayıpların minimum seviyeye indirilmesi için ön koşul olarak kabul
edilebilir. Bu nedenle, sıklıkla görülen, afete nasıl tepki verileceği üzerine kurulan ulusal afet
yönetimi anlayışının hazırlıklı olma ve riskin azaltılması faaliyetlerine doğru yönlendirilmesi
büyük önem taşımaktadır (Hançer, 2009, 17).
Demokratik bir toplumda afetlerde acil durumlarda sınırlı olan kaynakların tahsisinin nasıl
olacağı konusu hayati öneme sahiptir. Afet esnasında kullanılacak kaynakların önceden tahsis
edilmesi kolay olmamaktadır. O nedenle kaynakların tahsisi ile ilgili etik ilkelerin
belirlenmesi de zor olmaktadır. Ancak genel kanı veya ihtiyatlı olmanın gereği ile her ne
kadar zor da olsa kaynak tahsisi konusu önemsenmelidir. Çünkü kaynak tahsisi olayların nasıl
cereyan edeceğinin nasıl gelişeceğinin veya tekrarının tahmin edilemeyeceğinden dolayı
hazırlık aşamasında önceliğine göre değerlendirilmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır
(Zack, 2009, 55).
4.3. Afetlere Hazırlıkta Planlama Etiği
İster terörizm, bulaşıcı hastalıklar, kasırgalar, depremler, yangınlar, seller isterse insan yapımı
veya doğal sebeplerle olan afetler olsun, planlama sürecinin kalitesi önemli bir şekilde
müdahale ve hazırlık sürecinin başarısına katkı sağlayacaktır. Hazırlık planlarının karmaşık
ve kamu ve özel çok farklı kesimlerden farklı yaklaşımlara sahip katılımcıların olduğu göz
önünde bulundurulursa, hızlı bir şekilde müdahale için nasıl organize olunacağı, planlanacağı
ve uygulanacağı konusunda fikir ayrılıkları olacaktır. Ortaya çıkan herhangi bir fikir ayrılığı,
büyük oranda etik yaklaşımlardaki farklılıklardan kaynaklanacaktır. Planlayıcıların ve
vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik, yöntemlerdeki etik farklılıkların çözüme kavuşturulması
için tartışmaların yapılabilmesine yol açacak bir farkındalık gereklidir.
Her ne kadar afet yönetimi anlayışı farklı süreçleri içeriyor olsa da, tüm bu süreçlerin birbirleri
ile iç içe geçmiş olması gerçeğinden hareketle, özellikle, afet riskinin azaltılması ya da
hazırlıklı olma süreçlerine genellikle daha fazla vurgu yapılmaktadır. Bu süreçler için
hazırlanan planlar, sürekli olarak güncellenmeli ve nasıl uygulanacağı konusunda farklı
senaryolar oluşturulmalıdır (Hançer, 2009, 17).
Her planlama sürecinde olduğu gibi, afet planlama sürecinin de yapısında etik ve ahlaki fikir
ayrılığı bulunacaktır. Ancak, bu fikir ayrılıklarını afet planlama süreci için bir ekisklik olarak
değil, daha iyi bir sonuca ve etkin bir müdahaleye ulaşmak için bir fırsat olarak da görmek
gerekir. Afet ortaya çıktığı zaman, acil durum ilan edilir. Bu amaçla, çeşitli kamu ve özel
kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş olarak bireyler, hayatta kalmak veya

kalmamak söz konusu olduğundan, planların uygulanmasında üzerlerine düşeni en iyi şekilde
yapmak ve sürece kendilerini adamak durumundadırlar. Mutlaka bu farklı aktörler arasında
bir uyum ve işbirliği ruhunun bulunması çok önemlidir. Afet planlama sürecine katılan tüm
taraflar, planlama sürecinin etik kurallara bağlı olarak gerçekleşmiş olduğuna inandığı
takdirde, işbirliği ve plana sadakat gibi faktörlerin gerçekleşme ihtimali artmış olacaktır.
Güçlü bir tartışma ortamına yol açan uygun bir sürecin başlatılması için bu noktanın kabulü
gereklidir. Gerçek bir etik planlama süreci, etik anlaşmazlıkları ve anlaşmazlıklar üzerinden
gerekli etkin konuşmaları yöneten mekanizmaları inşa eden bir süreç vasıtasıyla ortaya
çıkacaktır.
Afetlere hazırlığın etik boyutlarından bahsederken ilk söylenmesi gereken şey rahat bir şekilde
tereddüt etmeden güçlü tartışmaları tolere edebilen planlama gruplarının oluşturulmasıdır.
Birçok kişinin ve grubun açık bir çatışmadan kaçınmaya meyilli oldukları göz önünde
bulundurulursa, afetlere hazırlık planlarının yöneticilerinin yeteri kadar duygusal süreçleri
yönetecek ve grup dinamikleri liderlik becerilerine sahip olmaları kaçınılmaz olacaktır.
Böylece, grup üyeleri arasında değişken şekilde var olan ahlaki ve etik farklılıkları ortaya
çıkaracak ve sonrasında, makul bir ahlaki ve etik konsensüs sağlanana kadar müzakereler
devam edecektir. Bu şekilde bir yöntemle, grubun yeteri kadar içselleştirici ve onların
çalışmaları şeffaf olması koşuluyla, nihayetinde ortaya çıkan planın çalışmasında temsil
edilen grup üyelerinden kuvvetli bir sadakat beklenmiş olabilir. Özellikle istedikleri herşeyi
elde edemeyen grup üyeleri olsa bile, ciddi ve üzerinde düşünülerek tartışılmış etik
konularındaki ihtilafın iyice müzakere edilmiş bir anlaşma olarak ortaya çıkması, makul bir
beklenti olarak gelecekteki işbirliği için ihtiyaç duyulan adalet duygusunu tesis edecektir.
Bununla birlikte, iyi bir afet planı sadece açık bir şekilde zor seçimlere gögüs germekten daha
fazlasını yapacaktır. Ayrıca iyi bir afet planı, yeterli kaynakları ve etkin düzenlemeleri uygun
bir yere koyarak böyle seçimler için ihtiyacı minimize edecektir. Aşırı sıkıntılı durumlarda,
kaynaklar da aşırı şekilde akacaktır. Ancak, kaynaklar her zaman sınırlıdır. O nedenle
kaynakların gerektiği gibi kullanılacak şekilde organizasyonun yapılması, kıt kaynakların
optimum verimli kullanımını sağlayacaktır.
Afet yönetimi ile ilişkili olarak değerlendirilebilecek tüm kesimler (bakanlıklar, uluslararası
yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör gibi) arasında eşgüdümü sağlayacak
kaynak ve otoriteye sahip olabilecek anahtar koordinatör olarak tanımlanabilir. Bu koordinatör,
konu ile ilgili bilgi ve beceri bakımından iyi donanmış personel ve kaynakları gerekli
kılmaktadır ve plan ve programları uygulamada kolaylık sağlaması için gerekli yasal otoriteyi
ve özerkliği kazanmış olmalıdır (Hançer, 2009, 16).
Afet yönetimi sistemi, ilgili politikaların oluşturulmasını, bunları uygulayacak birimlerin
kurulmasını ve politika uygulamasının başarılı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için
bu birimlerin birbirleri ile iletişim ve eşgüdüm içinde olmalarının sağlanmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu noktada, bahsedilen anahtar koordinatörün ne olacağı büyük önem
taşımaktadır. Bu koordinatör, merkezi yönetim içinde ve başbakanlığın bünyesinde olmalıdır
(Hançer, 2009, 16).

Afetlere hazırlık planlarının bütçeleri bulunmaktadır. Okullar, çevre yatırımları, sosyal
harcamalar ve birçok diğer kalemlerin harcamaları, kamu bütçesi içerisinde önemli yük
olduğundan, afet planlarının kendi içinde tutarlı olması gerekli ki, uygun bütçeyi alabilsin. Bu
açıdan bakıldığında, afet planlarını hazırlayanlar hizmet edecekleri toplumları ve kendi
eylemlerini hem plan sürecinde hem de süreç bittikten sonra rahatlıkla savunabilmelidirler
(Roberts, 2011, 8).
Etik kurallar genel olarak insan yaşamını ve insan refahını kapsadığı ve afetler bu değerleri
tehdit ettiğinden, afetlerin her boyutu için etik kurallar gerekli olmaktadır. Ancak, afetler için
etik kuralları değerlendirmeden evvel, bazı sorunların anlaşılması, göz önünde bulundurulması
için gayret göstermek gerekmektedir. Bu sorunlar kısaca şunlardır (Zack, 2008, 125):


Afetlerin tahmin edilemez doğası ve onun somut detayları, tüm afetlere
uygulanabilecek yapılacak ve yapılmayacak önleyici, sürekli değişebilen ve
geliştirilebilen şeylerin listenmesine engel olmaktadır. Bir yönüyle belirsizliklerin çok
fazla olmasından dolayı, önceden nasıl, ne zaman, hangi yöntemle ve kimlerle gibi
soruların plan ve programla ortaya konulmasını ve hızlı bir şekilde afetlere müdahale
edilmesini zorlaştırmaktadır.



Sonuç odaklı ve deontolojik yaklaşımlı (eylemlerin doğru ve yanlışlığı odaklı) ahlaki
sistemler arasındaki çatışmalar eylemlerin genel etik, ahlaki ilkelerinde uyumsuzluğa
yol açabilmektedir. Sonuç odaklı yaklaşım daha pratik görünürken, eylemlerin doğru
ve yanlışlığı odaklı deontolojik yaklaşım ise genel kabul gören ahlaki yaklaşımlara
daha yakın görünmektedir. Örneğin, Birey olarak bir başkasına zarar vermemiz
mümkün değildir. Ancak, afetler her bir vakayı ayrı ayrı değerlendirerek, bu tür
ilkeleri tahmin edilemez istisnalar nedeniyle zorunlu hale getirmektedir. Hem sonuç
odaklı hem de deontolojik etik anlayışların bırakmış olduğu boşlukları zaman zaman
her iki yaklaşımla örtüşebilen erdem etiğinin (virtue ethics) ilave olmasıyla
doldurulmuştur. Ancak tercih edilen erdemler hakkında eleştirel yaklaşıma da sahip
olunmalıdır.



Özel tarafların ve kamunun hazırlık ve müdahale zorunlulukları, tüm detaylarıyla
tartışılmış ve kabul edilmiş olmadığından, tarafların açısından bir konsensüs
oluşmamıştır. O nedenle tarafların belli dönemlerde bir araya gelerek konsensüs ile
afet yönetimi ve afet yönetimi etiği ilkeleri konusunda görüşmeler yapmalıdırlar.



Varolan popüler görüşler ve hükümet yapıları, toplum emniyetine zararlı olabilecek
şekillerdeki güvenlik ve güven-emniyet konularını birleştirmiştir.



Afetler, müdahale için yasal politikalarla bahsedilmemiş durumlarda insan haysiyetine
zarar verebilir.



Normal zamanlarda dezavantajlı olanlar üzerinde afetler daha fazla olumsuz etkilere
sahip olmaktadır. Ancak, sosyal adaletsizliği yayan önyargıların afetlere hazırlık ve
müdahale esnasında hızlıca değişmesi çok muhtemel değildir.

4.3.1. Etik İlke 1: Sonuçlara Odaklanmak
Daha önce ifade edildiği gibi, ilk etik ilke, "en iyiyi en fazlası için istemektir". Bu yaklaşım
en fazla hayatı kurtarma söz konusudur. Ancak şeytan detaylarda gizlidir. İyinin ölçümü
yaşamların iyiliği midir, hayatın süresi mi veya yaşanan sürenin kalitesi midir. Eğer yaşam
süresi kullanılırsa, genç yaşlıya göre öne geçecektir. Sağlıklı olanlar ise, dezavantajlılara göre
daha avantajlı olacaklardır. Dolayısıyla daha uzun yaşam beklentisi olacağından daha iyi
korunacaktır.
Faydacı bir yaklaşımı takip edenler, en fazla kişi için faydanın maksimize edilmesi yönüyle
iyiyi tanımlayanlardır. Örneğn, faydacı ekonomistlerin yaklaşımında, birçokları iyiyi piyasa
seçimlerinde çeşitli alternatiflr hakkında insanların nasıl düşündüğüne dayanan, nesnel bir
yaklaşım içinde ölçmek isteyecektir Böylece, eğer birisi bir kuvvetli bir fırtına esnasında
evinde kalmayı tercih ederse, bazı ekonomistler bunun bireyin kendi tercihi olacağından onun
için "en iyisi" olarak değerlendirilmektedir.
Sonuçlar hakkında felsefi bir tercihi olan kamu sağlığı uzmanları, mühendisler ve afet
yöneticileri, "en iyi sayıdaki en iyinin" objektif ölçülmesine odaklanmaya eğilimlidirler. Her
ne zaman birisi "eğer risk amayı istersem, neden evimi taşkın dere kenarında inşa
edemeyeyim?" diye sorarsa, bu yaklaşım sorunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Bu
tür bir durumda afet planlayıcıları, yaptıklarının kendileri için en iyi olduğunu düşünen ve
böyle olması gerektiğine inananlara karşı koymak durumunda kalıyorlar. Afet
planlayıcılarının sonuç odaklı yaklaşımları için, kazanımların ölçütlerini tespit etmeleri ve
planları beklenen "maksimum değeri" üretmek üzere dizayn etmeleri gerekir. Tercih ne olursa
olsun, elde edilen ulaşılan sonuç ile, muhtemel beklenen netice karşılaştırılmalıdır.
Afet planlarında etik yaklaşımların göz önünde bulundurulmasında sonuç odaklı yaklaşımın
eleştirilmeden uygulanması ile, planlama yaklaşımlarında somut ihtimallere ulaşmada etik
ilkeler yeteri kadar kapsayıcı olmayacaktır. Dahası, afet durumunda bile "en iyi"
yaklaşımının tarafsızlık acımasızlığına dayanmak için sınırlar bulunmaktadır. Gerçek
planlamaların ve karar verme aşamalarının büyük bir çoğunluğu etik değerler etrafında
yapılmaktadır. O nedenle, daha etkin bir afet hazırlanma süreci sağlamak için etik değerlere
neden ihtiyaç olduğunun anlaşılmasının yanında, daha iyi bir teknik ve personel donanımına
da ihtiyaç duyulmalıdır (Roberts, 2011: 9).
4.3.2. Etik İlke II: Görevlere Odaklanmak
Faydacılık, sadece kamu politikaları için bir dayanak değildir. Örneğin, afet öncesi ve
sonrasındaki bireysel tercihler esnasındaki kısıtlama veya kısıtlamama düşüncesi, bir faydaya
dayanılarak yapılır. Ancak, bu tercihler yapılırken de muhtemelen görev temelli endişelerle
etkilenmiş olabilir. Buradaki asıl düşünce, tüm insanoğluna ve onun ihtiyaçlarına saygı
gösterme zorunluluğu ile başlar. Bu düşüncenin kökeninde, ruhun ölümsüzlüğünü kabul eden
ya dini anlayışın ya da akla uygun seçimi benimseyen insana vurgu yapan seküler düşüncenin
etkisi söz konusudur. Bununla birlikte, düşüncenin kökenini bakılmaksızın, bu saygı her
insanoğluna "insana insan olduğu için" davranmayı gerektirir. Bunun anlamı, eğer gönüllü
değillerse birileri başkaları hatırına feda edilemez. Örneğin, ekonomistler her bireyin

seçiminin sadece kendisini etkileyeceğini kabul ettikleri için, kısmen bireysel seçimi
savunuyorlar. Afetle ilgili birçok kararlar, ekonomistlerin bolca ifade ettikleri "dışsallıklar"
(karar vericiler verdikleri kararlar ile kendileri dışındakileri etkilemektedir) barındırmaktadır.
Özellikle, taşkın havzasına bina yapanlar veya tahliye emirlerine uymayı reddedenler, toplum
üzerine maliyeti yüksek olan arama, kurtarma ve iyileştirme gayretlerini yüklerler.
Kaynakları toplumun ihtiyacı olan bir bölümünden başka bölümlerine neden ve nasıl
dağıtılacağına karar verirken, sadece en çok kişi için en iyi çıktının nasıl üretileceği tahmini
üzerine değil, ayrıca kaynak dağıtım sürecinin vatandaşların hak ettiklerinin alındığından
emin olmak için sürecin nasıl çalışacağı göz önünde bulundurmalıdır. Faydacı ve görev
odaklı yaklaşımlar arasındaki bu denge, salgın hastalıklarla ilgili sınırlı sayıda olan aşıların
tahsisi hakkında etik değerlendirmeler esnasında görülmektedir. Yaşayanlara odaklanan bir
afet kurtarma eyleminde, öncelik daha çok daha zayıf ve hastalanma riski fazla olduğu için
yaşlı ve hasta olanlara verilebilir. Yaşam süresine odaklanmış bir politika ise, hassas ve zayıf
olan gençlere odaklanarak daha farklı olabilir. Ekonomik sonuçları göz önünde bulunduran
bir politika ise, en çok ekonomik koşulları önemseyen çalışanların önceliğini önemseyebilir.
Ciddi bir kriz esnasında, bulaşıcı gribi önemseyen sağlık çalışanları bu durumdaki hastalarını
önemseyebilirler. Böylece korumuş oldukları her birey sayesinde, bulaşmayı engelleyecekleri
için başkalarını da korumuş olacaklardır. Böyle bir yaklaşımda, kalp cerrahları ve diğer
uzmanlıkların müdahale öncelikleri sıranın altına doğru inecektir (Roberts, 2011, 11).
Uygulamada, insani sorumluluk duygusu, ihtiyaç duyulduğunda gerekli desteği vermeye yol
açacaktır veya bir afet sonucu evi yıkılmış olanlara yardımı reddetmeye müsaade etmeyecektir.
Bu insani sorumluluklar yanında, çevrenin ve kamunun getirdiği yükümlülüklerin ve
paylaşılan kültürel anlayışın da yardımların sağlanmasında etkisi söz konusudur.
4.3.3. Etik İlke III: Haklar ve Adalet
Afetlere hazırlık planlama süreçlerinde sonuç ve süreç odaklı teorik kavramların açıklığa
kavuşturulmasına ilave olarak, hakların ve adaletin neler olduğunda dair rafine bir yaklaşıma
ihtiyaç vardır. Birçok karar biraz sonuç biraz görev odaklı değerlendirmeler içerdiği gibi, bazı
kararlar da haklar ve adalet hakkında birbirinin içine geçmiş olan karmaşık bir durum
içerecektir.
En azından batılı filozof geleneğinde haklar, insanoğlunun herhangi bir değerlendirmeye veya
cinsiyet, etnik yapı veya dini inanış gibi diğer özelliklere gerek duyulmadan evrensel haklara
sahip olmasıdır. Bu haklar sıklıkla, uluslararası ve ulusal yasama ve yönetmelikler ile
tanımlanırlar. Afet hazırlık planlarına odaklanmış olanların önemli bir zorluğu, hakları
tasavvur etmenin, düşünmenin yaygın eleştirisidir. Bu anlamda, hakların tamamen evrensel
veya evrenselleşebilir olmasından daha ziyade kültürel mensubiyete meyilli olmasıdır.
Örneğin, evrensel ilkokul eğitimi veya sağlık bakımı sigortası bazı uluslar tarafından tüm
vatandaşlarının bir hakkı olarak görülmektedir. Bazı ülkelerde ise böyle bir yaklaşım
görülmemektedir. Kitlesel afetler dışında, sosyal alanı düzenleyen yasalar ve kurumların

sınırlamaları söz konusu olmaktadır. Dahası, haklar ve bir temsilci, organizasyon veya bireyin
algılanan sorumluluğu eyalet, ulusal ve kıta sınırlarına göre farklılaşacaktır.
Aynı problem adalet kavramının tanımlanmasına odaklanmakta kendini gösterecektir.
Bununla birlikte, afet hazırlığı planlama grupları, eğer afetten etkilenen toplulukların katkı
sağlayabileceği planlar yapılacaksa, etik ilkelerin oluşumuna da katkı sağlamaları ve en
azından etik konularda kendi tanımlamalarını yaparak, büyük bit gayret sarf etmek
zorundadırlar. Örneğin, haklar argümanı negatif hakları savunmaktan, nispeten daha maliyetli
olan pozitif haklara doğru yoğunlaşmaktadır (Roberts, 2011, 12). Negatif haklar, konuşma
özgürlüğü, mülkiyet, inanç özgürlüğü gibi politik hakları tanımlarken kullanılır. Pozitif haklar
için ise eğitim ve sosyal güvenlik örnekleri verilebilir (Wikipedia(B), 2015). Bu haklar,
hükümetlerin herkese anlamlı bir yaşamın yaşanması için minimum fırsat alanının sağlayacağı
beklentileri içermektedir. Hakikatte, endüstrileşmiş birçok ülkede devletler gıda, barınma,
eğitim ve sağlık bakımı gibi konularda farklı derecelerde vatandaşlarına destek
vermektedirler. Bu tür gayretler, genellikle yeniden dağılımın yapılabileceği bir anlayış ve
finanslama yöntemi ile gerçekleştirilmktedir. Oldukça tipik bir şekilde, üst gelir grupları
düşük gelir gruplarını adalet, dayanışma ve sosyal sorumluluk anlayışı gereği çapraz (crosssubsidize) desteklemektedir.
Bu yaklaşımlar, afet planlayıcıları önceliklerin neler olacağı konuları ile yüzleştikleri zaman
hemen hemen kesin bir şekilde ortaya çıkacaktır. Örneğin, kaynakların tahsisinde varlık
değerlerinin herhangi bir şekilde gözönünde bulundurulması, düşük gelirli gruplara daha az
önemin verilmesine ve eksik adalete yol açacaktır. Katrina Kasırga'sında görüldüğü gibi,
kendi kaynakları az ve daha fakir olan mağdurların sorunları fakirliklerinden dolayı kamu
yardımlarına ihtiyaç duymuşlardır.
Adalet veya eşitlik meseleleri ilgili olarak konuların önemi kabul edilir edilmez, toplum
liderleri için ait oldukları toplumda neyin ve nasıl adil olacağının kararını vermeleri de
gerekmektedir. Bir yaklaşım (bazen "nisbi eşitlik" olarak ifade edilir), eylemde, vaka, söylem
ve risk gibi bazı konulardaki herhangi farklılıklar doğal olarak kabul edilemez. Alternatif bir
perspektif olarak "mutlak eşitlik", devletlerin tüm vatandaşlarına minimum seviyede fırsatları
sağlamasını gerektirmektedir. Eğer bu hedef başarılmış olursa, ikinci aşamada zengin veya
yetenekli olanlara minimum seviyenin üstünde fırsatlara ulaşmalarına müsaade edilmiş
olabilir.
Gerçekte, afetlere hazırlık planlarında yaklaşım, herkese kaçınılmaz olarak belli bir seviyede
korumanın sağlandığı "mutlak eşitlik" endişesini taşımalıdır. Tabi ki, daha sağlam evlerde,
daha yüksek yerlerdeki evlerde veya paralı olanların konforlu otellerde yaşayanları,
kaçınılmaz olarak afet anında ve sonrasında bazı vatandaşlardan daha iyi durumda
olacaklardır. Böylece, afet planlayıcılarının odaklanmak zorunda olacağı herhangi bir
farklılığın olup olmayacağı sorulardan birisidir. Ancak, böyle farklılıkların uygun olmadığı
ve fazla zararlara neden olduğu toplumun bazı kısımları için uygun bir şekilde düşünülmüş
tasarlanmış yükümlülüklerin karşılanıp karşılanmayacağı da önemli olmaktadır (Roberts,
2011, 12). Tabi ki, sadece bu yükümlülükler ne ise, onlar oldukça fazla önemli bir tartışma
konusu olacaktır. Yani, açık süreçler, açık ve anlaşılır kararlar, şeffaf raporlama ve politik

şeffaflık gibi konular, özellikle afet gibi yönetimi çok zor olan bir mesele hakkında karar
verileceği zaman önemli olmaktadır.
Belki bir diğer problemli konu ise, afetlere hazırlıkta yerelleşmiş alanlarda var olan yapının
varlığıdır. Afetin gerçekleştiği fakir bölgelerde muhtemelen, ekipmanın, personelin ve
finansal kaynaklar da, daha zengin olan yerlere göre yetersiz olacaktır. Böyle durumlarda
yerel veya ulusal seviyede olan afet planlayıcıların, kaynakların yukarıdan aşağıya doğru
tahsisi hakkında kararları verirken bu gerçekleri göz önünde bulundurarak daha adaletli
olmaları gerekmektedir. Örneğin, bir kriz esnasında kendilerine ait daha az kaynakları ve en
fakir olan toplumlar devletin yardımına en çok muhtaç olacaklardır.
4.3.4. Etik İlke IV: Toplumsal Normlara Saygı Göstermek
Sonuçlar, görevler, haklar ve inanışlar, kamu politikalarında neyin doğru olduğu hakkında
genellikle baskın tartışma konuları iken, bu düşünceler potansiyel olarak böyle durumlarla
ilgili olan etik değerlendirmeleri dışlamaz. Bununla birlikte, bir toplumun belirli değerlerine
ve normlarına saygı gösterme şüphesi de her zaman vardır.
Şimdiye kadar açık bir şekilde göz önünde bulundurulan düşünceler, kendi içerisinde
evrensellik taşımaktadırlar. Savunanlar genelde heryerde ve herkese uygulandığını iddia
etmektedirler. Ayrıca, özellikle belirli bir toplum için etik düşünceler bulunmakta ve bu
düşünceler toplumun tamamının veya ayrılabilir gruplarının belirli bir anlayışını
yansıtmaktadır. İşte bu iki durum, afet hazırlıklarının etik kriterlerinin belirlenmesinde önemli
bir role sahiptir. Orada böyle yerel normların uygulandığı en önemli alanlardan biri, özellikle
afete ilk müdahale edenlerin ve diğer afet müdahale personelinin mağdurların beklentilerini
ne kadar karşıladığıdır. Afetlere müdahale esnasında kendi yaşamlarını başkaları adına veya
toplumun daha çok iyiliği için tehlikeye atan kurtarma personelinin olduğu birçok vaka
örnekleri bulunmaktadır. Çok sayıda itfaiye ve polis ölü ve yaralılarının olduğu 11 Eylül
patlamaları, başkaları adına kendilerini tehlikeye atanlara dair bir örnek olarakverilebilir
(Roberts, 2011, 13).
Gerçekte, afet yönetiminde görev alan yöneticiler, en iyi politikaları uygulamaya gayret
ettikleri zaman, genelde mağdur ile muhatap olan ve zorlanan en öndeki personeli,
profesyonel gurur ve sorumluluk ile motive etmeye çalışırlar. Tecrübeli olan kıdemli
itfaiyeciler için, tehlikeyi gördükleri zaman ihtiyatlı davranmaya dikkat ederler. Tehlikeden
etkilenecek olan insanları, tehlike sınırları dışına çıkarmaya itfaiyecilerin en zor işlerinden
biri olmaktadır. Diğer taraftan, bazı toplumlar yüksek beklentilere sahip olduklarından, afet
çalışanlarından daha fazla özen göstermelerini istemektedirler. Ancak buna karşılık afet
çalışanları aynı hassasiyeti göstermekte isteksiz olmaktadırlar. Hong Kong'taki SARS salgını
esnasında bazı hastanelerde karantina uygulaması yapılmış ve bazı doktorlar ve yardımcı
sağlık çalışanları istemeyerek de olsa hastane içerisinde kalmak zorunda olmuşlardır.
Karantina sonucunda bazı sağlık çalışanları bulaşıcı hastalıktan hayatlarını kaybetmişlerdir.
Sosyal etik normların belirleyici gücüne bir diğer örnek olarak, Katrina Kasırgası sonrası
ölmüş olanların bulunması ve tanınması amacıyla yapılan çalışmalarda katlanılan yüksek
maliyet verilebilir. Çok fazla yapılmamış olmasına rağmen, resmi olmayan hesaplamalara

göre çıkarılan ve tanımlanan her bir insan için 10.000 ila 20.000 ABD doları arasında harcama
yapılmıştır. Genelde afet analizlerinde hayatta kalanlar ve yaşayanlar önemsendiği ve
sayıldığı için, böyle bir harcamayı "en iyi" veya "pozitif haklar" ilkeleri ile açıklamak çok da
kolay olmayacaktır (Roberts, 2011, 13).
Yerel normlar ayrıca, hem müdahale ve hem de yeniden inşa gayret ve faaliyetlerini
etkileyebilmektedir. Amerika'nın Mississipi ve Louisiana eyaletlerinde bazı tayfunlardan
sonra, kıyıdan uzak olan yerlerde daha önceden var olan sınırlayıcı kuralların sürdürülüp
sürdürülmeyeceğinin konusunu sorgulamak zorunda kalmışlardı. Ayrıca, Mississipi
eyaletinde, Amerikalı yerlilerin (Native American) kendilerine ait mezarlıklarının
kurulmasına engel olan birtakım eylemler de görülmüştür. Dolayısıyla afetler nedeniyle
toplumların adetleri, gelenekleri, kültürleri ve inanışlarına ters uygulamalar yapmak veya
onları değiştirmeye yönelik girişimlerde bulunmak yeni sorunların ortaya çıkmasına neden
olacaktır. Yani, afet planlayıcıları ve plan uygulayıcılarının, yerel toplumun değerlerine,
şeffaflık gerekliliklerine, açıklık ve hesap verebilirliğine açıkça uymaları gerekmektedir
(Roberts, 2011:14).
4.4. Planların Sınanması Ve Tatbikatlar
Afetlerde acil durumlara hazırlık planları bir tekrarlayıcı bir süreç olmalıdır. Afet hazırlık
planlama grupları kendilerini bütüncül etik analizlerin disiplinine alıştırdıkları için, yoğun
ahlaki ve etik tartışmaları gerçekleştirmekte giderek daha becerili olmaktadırlar. Yaşam sürekli
olarak acil ve sürpriz durumlarla dolu olmaktadır ve kamu kurumları afetlere acil
müdahalenin hazırlığından sorumludurlar. Afetlere müdahalede herhangi bir yerdeki acil
duruma öncelik verilir. Böylece kamu kurumları uygulama içerisinde bulunarak, sürekli devam
eden planlama gayretleri için bilgi, yetenek ve tecrübelerini artırmış olurlar. Afetlerde acil
müdahalelerden sorumlu olan organizasyonlar, önlerine çıkan her acil vakayı bir fırsat olarak
değerlendirirler ve kendilerinin etik yaklaşımlarını da test etme fırsatı bulurlar (Roberts,
2011:16).
Bu adımda güvenilir basının planı kabul etmesi sağlanırsa, toplumsal kabul ve desteğin
artması mümkün olabilir. Bundan sonra toplumsal güvenlik duygusu başlayan bilinçlenmeyi
arzu edilen noktaya doğru sürükleyebilir.
Planın sınanması, en az hazırlanması kadar önemlidir. Bir Hazırlık Planı, toplumun
taşıyabildiği ve gerçekleştirebildiği ölçüde iyidir. Planlar kağıt üzerinde test edilmeli ve alanda
tatbikatlarla denenmelidir. Planda varsayılan şekil ve hızda hareket edilip edilemeyeceği,
olası olağandışı durumdaki yanıt yetenekleri tatbikatlarla sınanmalıdır.
Sınamalar her bir birimin planı için ayrı ayrı yapılabileceği gibi değişik birimlerin ve
planlarının koordinasyonu şeklinde de yapılabilir. En basitinden kayıt bildirim sistemi
sınanmalıdır. Plan hazırlandıktan sonra kendimizi güvencede hissederek, gerektiğinde görevli
kişi ve kaynakların plana uygun hareket edeceğini düşünmek ve artık hiçbirşey yapmamak
saflıktır ve yapılabilecek en büyük hatadır. Planın mümkünse tüm ilgili birimlerin katılımı ile

sınanması; gerçek bir olağandışı durumdaki başarısını artırır. Planlar, ancak test edilip
sınandıktan sonra tamamlanmış olur (Durak, 2002, 215).
Sınamada:




Olağandışı durum hazırlığını geliştirmek.
Olağandışı durumda yapılması gerekenleri, politikaları, planları ve birim prosedürlerini
sınamak ve değerlendirmek.
Olağandışı durum koşullarında personeli eğitmek.

Yapılması gerekenlerin yapılabildiği düzeyi göstermek amaçlanmalıdır ve sınama işlemi risk
değerlendirmesi zemininde bu amaçlara uygun yöntemlerle gerçekleştirilmelidir.
Planları sınamak için yapılan tatbikatlar, yapılması gerekenleri ortaya koyar, görev ya da
sorumlulukların gerçek durumdaki hayata geçirilebilirlik düzeylerinin gösterir. Bununla
birlikte tatbikat performansının sadece gerçeğe benzetme yapılarak elde edildiğinin hatırdan
çıkarılmaması gerekir. Olağandışı durumlardan korunma ve olağandışı durum sırasında etkili
bir yanıt, olaydan sonrali dönemde tek başına çok ön plana çıkarılan ancak çabuk unutulan
noktalardır. Korunma ve güvenlik kültürü, bu alanlardaki gereksinimler için para, zaman ve
eğitimli personel yatırımı yapma gereksiniminin farkına varılmasını sağlar. Olağandışı
durumlardan korunma ve güvenlik kültürünün gelişmesinde tatbikatlar vazgeçilmez
özelliktedir. Doğru davranış ve becerinin pekiştirilmesi ve yaygınlaştırılması, hizmeti
sunanlar ve kullananların birlikte davranması, planların sınanması, güncelleşmesi ve kağıt
üzerinde gözden kaçan eksiklik ve hataların düzeltilmesi için önemli fırsatlar sağlar.
Tatbikat – canlandırma (simulation), gerçeğe uygun bir çerçeve sunan model üzerinden
geliştirilir ve uygulanır. Temel olarak üç tip tatbikat vardır:


Programlı tatbikatlar: Katılımcıların olağandışı durum sırasındaki görevlerine
uygun olarak rol aldıkları, prosedür ve ilişkilerin önceden bilindiği tatbikatlardır.Masa
başında tüm ekip ya da temsilcilerinin bir araya gelerek kurgulanmış bir olay
üzerinden gelişmeleri gözden geçirdikleri oturumlar şeklinde ya da, kapalı bir alanda
(sınıfta) bir maket ya da çizim üzerinden verilecek yanıtın tüm bileşenlerinin ve
evrelerinin canlandırıldığı ya da açık alanda yaralılar dahil olayın canlandırıldığı
etkinlikler şeklinde düzenlenebilir.



Habersiz tatbikat: Personel tatbikattan başladığı anda haberdar olur. Her görevli ve
ekipten, daha önce eğitimini almış oldukları ve programlı tatbikatla sınadıkları
etkinlikleri gerçekleştirmeleri beklenir. Programlı tatbikattan önce yapılmaması
önerilmektedir.



Görev başı tatbikat: Personelin görevi başında olduğu bir sırada birkaç sektörün ve
toplumun katılımıyla örneğin çok sayıda yaralının hastaneye getirilmesi biçiminde
uygulanır. Personel yeterince eğitim almadan ve yukarıda tanımlanan türdeki
tatbikatlarla sınanmadan önce yapılmamalıdır. Tatbikatlar planlama, işbirliği ve eş
güdüm, uygulama ve değerlendirme aşamalarını izlemelidir. Tatbikatlardan ders
çıkarmanın en önemli araçları tatbikat sırasında kronolojik kayıtlar tutmak ve
sonrasında değerlendirme toplantıları düzenlemektir. Katılan tüm ekip ve sektörlerin

temsil edildiği oturumlarda tüm ilişkiler, etkinlikler ve evreler, hiyerarşi gözetmeden
herkesin değerlendirmesine açılmalıdır.









Her ne türden olursa olsun tatbikatlar;
Planın bize tanıdığı fırsatları ortaya koymak,
Plandaki olası boşlukları açığa çıkarmak,
Birimler arası koordinasyonu geliştirmek,
Sorumluluk ve görevleri kesinleştirmek,
Kişisel yetenekleri geliştirmek,
Kişilerin konuya ilgisini artırmak,
Toplumu plan hakkında bilinçlendirmek, amaçları doğrultusunda yapılmalıdır.

4.5. Afetler Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Etik İlkeler


Önlemeye dair tedbirlerinin sunulması:Tüm insanlar kendilerin için önemli bir
teminat olarak gördükleri afet önleme tedbirlerinden en uygun vasıtalarla hem beden
hem de varlıklarını koruyacak şekilde faydalanabilmelidirler. Böylece toplumun
afetlerden etkilenmesi azalacak veya afet mağdurlarının kısa sürede iyileşmeleri
sağlanacaktır. Farklı ülkelerin yaşamış oldukları farklı afetlerden elde ettikleri
tecrübelerinden istifade ederek önemli avantajlarda yakalanabilir. Böyle afetleri
önlemeye dair tedbirler, çok ileri seviyede güvenlik tedbirleri temin etmek amacıyla,
özellikle hassas olan insanların farklı kategorilerine ve afetlerin çeşitli etkilerine göre
benimsenmiş olmaktadır.



Kaliteli ve Sağlıklı Çevrenin Önemi: Ekosistem tarafından sunulan hizmetler göz
ününe getirildiğinde, ekosistemin korunmasının dahil olduğu çevrenin kalitesi ile
toplumların reaksiyon yetenekleri ve doğanın etkisine maruz kalma seviyesi arasında
direkt bir bağlantı söz konusudur. Böylece sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkının
varlığı, sonuçta daha az hassas ve daha çok güvende olan varlıklara ilave olarak aynı
zamanda ekosistemleri ve etrafındaki canlıları daha iyi korumayı mümkün hale
getirmektedir.



Afetlere Karşı Direncin Farkındalığını Artırma, Eğitim ve Öğretim: Çocuklar ve
engelli insanlar, onların aileleri, onlara bakım yapanlar, öğretmenler, memurlar,
kurum sorumluları ve çalışanlarında dahil olduğu tüm bireylere, afetlere karşı
dirençlerinin artırılması ve kuvvetlendirilmesine, risklerin ve çaresizliğin önlenmesi
için kültür ve bakış açısı oluşturmaya yönelik uygun eğitim, öğretimin ve farkındalığın
artırılması gerekmektedir.



Öncelikli Bilginin Akışı: Tüm insanlar, hem teknik hem de ulaşılabilir şekilde, afet
durumunda uyarıların ve nasıl davranılacağı, maruz kalacakları riskler, uymaları
gereken tedbirler, sınırlamaları veya azaltmaları gereken riskler ve bir afetin etkisini
önceden görmek veya sınırlandırmak hakkında davranışlar ile birlikte gerekli
açıklamaların olduğu güvenilir bilgiyi isteyebilir, yayabilir ve alabilir olmalıdır.
Devletler, bölgesel ve yerel otoriteler, hastaneler, okullar ve şirketler, afet riskleri ve
riskleri azaltmak amacıyla önleyici tedbirleri benimsenmesi hakkında, herkesin
anlayabileceği dilde ve prosedürlere uygun olarak yüksek kaliteli bilgi sağlamalı ve
üretmelidir. Bu bilgi daha da genel olan yapı inşaatı ve kamu altyapısı ile alakalı

konuları da kapsamalıdır. Bilginin içeriğinde, seviyesi, risklerin tahmin edilebilirliği
ve farklı seviyedeki anlaşılabilirliği de önemsenmelidir.


Katılımın Sağlanabilmesi: Tüm insanlar direkt veya dolaylı özel veya kamu
projelerine ilave olarak, acil ve kurtarma planlarına ve afet riskini önleme ve azaltma
plan ve programlarının hazırlanması sürecinde katılabilmeli ve gerek gördüğü
konularda danışabilmelidir. Katılım hem ulusal hem de yerel seviyede
gerçekleşebilmelidir. Ayrıca bireylerin katılımına ilave olarak ulusal ve yerel aşamada
ilgili olan tüm organizasyonların, sivil toplum örgütlerinin ve kamu ve özel
kuruluşların katılımı teşvik edilmelidir.



İfade Özgürlüğü :Tüm insanlar afet riskinin engellenmesinde, kamu otoritelerinin ve
özel kurumların tahminleri ve afet durumunda yardım ve planlanmış yeniden
yapılanma tedbirleri üzerinde açıkça kendilerinin fikirlerini, korkularını ve
beklentilerini halka açık olarak ifade edebilmelidirler.



Adalete Erişim :Tüm insanlar planlanan afet önleme tedbirleri ile ilgili olarak
korunma, saygı ve haklarının kullanımını temin etmek amacıyla adil yargı ve etkin
yasal çözümlere dair hakları bulunmalıdır. Otoritelerin afet riskini azaltma tedbirlerini
ve sorunları azaltmak amacıyla gerekli müdahaleleri almamaları halinde idari, adli ve
kurumsal çözümlerin devreye girmesi gerekmektedir.



İşyerinde Afet Önlemleri :Tüm çalışanlar, gerek teknolojik gerekse doğal afetlerin
etkileri ve onların işyerindeki afet riskleri hakkında en kısa süre içinde
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Bu bilgilendirmelere ilave olarak çalışanlar, afetler
karşı muhtemel tedbir ve tepkiler ve afetin önlenmesi konularında da özel eğitimleri
almalıdırlar.
Sosyal ve Turistik Alanlarda Afetlerin Engellenmesi :Tüm bireylerin teknolojik
afet ve doğal afetlerin tehlikelerinden ve etkilerinden korunmaları amaçlanmalıdır.
Dolayısıyla herhangi bir turistik aktivite ve eğlence amaçlı bulunma esnasında
potansiyel afet riskleri hakkında bireylerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Böylece
mağdur olan bireyler, afetin önlenmesi ve afetlere göre muhtemel tedbirler alınması
hakkında en uygun olan bilgiden faydalanmış olurlar. Bu bilgi, muhtemel bir afet
öncesinde nasıl hazırlıkların yapılacağı ve bir afet olduğu zaman nasıl davranılacağı
ve nasıl kurtarma planları yapılacağı konularında yerel dilde anlaşılır biçimde ve
engelli bireyler de dahil olmak üzere herkes tarafından en kolay biçimde ulaşılabilir
olmalıdır.





Kamusal Alanlarda Afetlerin Engellenmesi : Özellikle okul ve hastaneler gibi
kamusal alanların kullanıcıları, bu binalara tehdit olabilecek afet riskleri hakkında
bilgilendirilmiş olmalıdırlar. Bu bilgi, muhtemel bir afet öncesinde nasıl hazırlıkların
yapılacağı ve bir afet olduğu zaman nasıl davranılacağı ve nasıl kurtarma planları
yapılacağı konularında yerel dilde anlaşılır biçimde ve engelli bireyler de dahil olmak
üzere herkes tarafından en kolay biçimde ulaşılabilir olmalıdır.



Zayıf Grupların Korunması İçin Özel Tedbirler:Hamile kadınlar, çocuklar, engelli
bireyler, yaşlılar, hastalar, yaralılar, yerli ve yerel halk, coğrafi yer değiştirmiş
insanlar, etnik ve dini azınlıklar, toplumun en çok dezavantajlı bireyleri, ırkçılığın
kurbanı olan bireyler veya bireylerin grupları da dahil olmak üzere onların var olan
zayıflıklarına odaklanmış afet önleme tedbirlerinden faydalanırlar.



Olağanüstü Durum Eğitiminde Katılım ve Örgütlenme: Afet sonrasında hızla
toparlanma için, yerel otoritelerin aktif katılımı, yardım kuruluşları, şirketler, ilgili
topluluklar ve alanda bulunan geçici insanlar tarafından aktif katılım ile uyarıcı
kampanyalar ve ulusal ve yerel bilgiye ilave olarak acil durum eğitimler ve
simülasyonları düzenli olarak organize edilmelidir. Afetlerin ilanı esnasında engelliler
için özel düzenlemeler yapılmalıdır. Örneğin, afet esnasında sirenlerin kullanılması
durumunda, özellikle işitme engellilerin duymalarını sağlamak için gerekli destekler
verilmelidir.



Nüfusu Afetlerden Koruyucu Tahliye: Acil tehlike ve ciddi durumlar haricinde,
kamu güvenliğini mümkün olduğu kadarıyla tehlikeye atmaksızın, bir afet riskinden
dolayı insanların geçici olarak yer değiştirilmesi ve tahliye edilmesinden kaçınmak
için tüm gerekli tedbirler alınmalıdır. Acil bir tehdit olmadığı müddetçe bir afetten
önce zorunlu bir tahliyeye müsaade edilmemelidir.

Kişiler, gruplar veya topluluklar, ciddi afet riskleri ve acil tehditlerden dolayı tahliye
zamanında uygun bir şekilde uyarılmalıdır. Birbirini takip edecek muhtemel süreçler, sonraki
adımlar ve tahliyenin beklenen süresi detaylı olarak uyarılarda açıklanmalıdır. Tahliye
olanların saygınlıkları ve temel hakları ve onların mal ve servetlerinin özel korunması da
dahil olmak üzere korunmaları gerekmektedir. Afetlerde özellikle engelliler ve nispeten hassas
ve yetersiz olan insanların tahliyesi için özel operasyonel prosedürler planlanmış ve takip
edilmiş olmalıdır.
4.6. Afet Planlamanın Etiği
Normal yaşamda, yaptığımız işlerin önceden hazırlanmış planlara göre uygunluğunu
önemseriz. Aşağı yukarı planlanan hedef tutturulmaya çalışılır. Oysa, afetlerde yapılmış olan
en iyi planların uygulama esnasında tutmaması veya uygulanamaması söz konusu olmaktadır.
O nedenle afetler için yapılan planların hangi kısımlarının uygulama esnasında sorun
çıkaracağını bilinmemektedir. Dolayısıyla, afetler için planlar yapılırken planlamanın tüm
boyutlarında önemli sınırlamalar veya çekinceler olabilmektedir.
Birincisi, planlama afetlere hazırlığın parçası olduğu müddetçe, olan veya beklenen bir afetten
önce planlama gerçekleşmelidir. Eğer önceden planlama yapılmazsa, muhtemelen ilgililer
ortaya çıkan ani baskılardan etkilenmiş olacaklardır. Afet planlamanın hazırlık aşamasında
tarafsız ve ön yargısız olma zorunluluğu vardır. Hazırlık aşaması normal zamanlarda olduğu
için, zamanın var olduğu düşünülerek ne yapılacağı konusunda mutabakata varmak için
acil bir neden olmamaktadır. İkincisi, afet planlama aşaması genel olarak hazırlanmalı.
Ancak bu aşama, hem ahlaki ve etik ilkelere hem de gerçeklere dayandırılmalıdır. Üçüncüsü
ise, afet planlama aşaması içinde bulunulan toplumun etik ve ahlaki değerleri ile çatışma
yerine onlara uyumlu olmalıdır. Hem pratik, hem de uygulamaya müsait olarak
hazırlanmalıdır. Dördüncüsü, afetlere hazırlık planının iyimserlik içerisinde hazırlanması
mecburiyeti vardır. Yani hazırlık planlarının var olan ahlaki olguları ve etik ilkeleri ihlal
etmeyeceğinin bilinmesi gereklidir. Ayrıca, hazırlanan planın beklenen hedefleri
gerçekleştireceğine inanılmalıdır. Bir diğer ifadeyle, iyimser planlama, uygulama aşamasında
iyi işleyeceği varsayımı üzerine oturtulmuş olmalıdır.

4.7. Afet Öncesi Planlamada Beklenmedik Durumlar
Beklenmedik durumlar afetler esnasında karşılaşılacağı bilinen önemli gerçeklerdir. Afetler
esnasında muhtemel durumların ne olacağı bilgisinin tam olarak bilinmemesi afetlere hazırlık
aşamasını önemli kılmaktadır. Dolayısıyla afetlere hazırlık aşaması, uygulamada aynı
durumlarla karşılaşılacağı şeklinde anlaşılmamalıdır. Hatta yapılabilecek provalar dahi
uygulama esnasında ortaya çıkan gerçekle dahi karşılaştırılamayacak kadar farklı
olabilmektedir. İlk yapılan hazırlık planlarına göre yapılan en kötü senaryoya dayalı provalar
bile, asla gerçek afetleri yansıtmayacaktır (Zack, 2009, 58). Afetlere hazırlık planlama süreci
yüksek atlama veya hızlı koşma yarışlarından daha çok bir maraton yarışına hazırlık gibi
görülmelidir. Maraton koşucuları 26 millik tüm pisti koşarak antrenman yapmanın yerine,
daha kısa mesafeleri koşarak ve çapraz eğitimler ile dayanıklılıklarını artırmaya
çalışmaktadırlar. Eğer başarıyla hazırlanmış olurlarsa, tahmin edilsin veya edilmesin farklı
hava koşullarında daha önceden belirlenmiş olan pist ve mesafeyi koşmak için optimum
kondisyona ulaşmış olurlar.
Fakat, ilan edilmemiş bir alanda, belirtilmemiş uzunlukta ve ne zaman başlayacağı
belirtilmemiş olan gizemli bir maraton için nasıl bir hazırlık yapılacağını hayal etmek dahi
zor olacaktır. Bu belirsizliklere hazırlık yapmak için birçok farklı yöntemler olabilir ve gizemli
maratonun başlangıcı ilan edildiği zaman katılımcılar hazırlık aşamasının farklı safhalarında
yer alabilirler. Tatbikat bile daha açıkçası normal maraton durumunun dışında söz konusu
olamaz. Tabi ki, gerek gizemli gerekse normal maratona katılım zorunlu değil ve katılım olsa
da insan refahı riskte olmamaktadır.
Afetlere hazırlık ve planlama hem etik olduğu gibi ayrıca zorunlu bir meseledir. Bu hazırlık
planının yaklaşımı öngörülemez belirsizliklerle mücadele edebilmek amacıyla yeteri kadar
genel ve afet olmadan veya afete yakın dönemlerde de yapılabilse de, en iyisi normal
zamanlarda yapılıyor olmasıdır. Afet planları zarar öngörmeyen normal planlama ilkeleri ile
tutarlı ve insan refahını pozitif yönde koruyor olmalıdır. Dahası, afet planlarının hazırlık
aşaması, hem belirli bir müdahale eyleminden hem de böyle bir eylemin yönetilmesi
ilkelerinden farklıdır. Dolayısıyla, açık demokratik bir toplumda, afet planları herkes
etkileneceği için herkese açık olan bilgiler olmalıdır. Bununla birlikte, muhtemel riskleri
karşılamayan planlar olduğu anlaşılır ise yeniden gözden geçirilmelidir. Bu süreç toplumsal
farkındalığın oluşması ve muhtemel risklerin anlaşılması amacıyla, mutlaka geniş halk
kitlelerine açık ortamlarda gerçekleşmelidir.
Her ne kadar afet planlama insanlık için ihtiyatlı yaklaşımlarından dolayı yeni bir girişim
olmamakla birlikte, politika üreticiler için planlama belirli muhtemel afetlere yönelik yeni
projeler olabilir ve etik çalışmaları yapanlar afetleri ve onlara ait düzenlemelerin göz önünde
bulundurulması gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. Acil durumlarda müdahale etmek amacıyla
yapılan planlarda genellikle ortaya çıkabilecek belirli olumsuz ihtimallere yönelik planlama
gayretlerinin olması gayet doğaldır. Hakikaten, normal zamanlarda ihtimaller üzerine
kurgulanmış genel hazırlık planlarının olmaması günümüzün afet literatürünün dikkat çekici
bir özelliğidir. Bununla birlikte, ne kadar özenle düşünülmüş ve etik olarak güvenilir

belirli acil müdahale planları yapılmıştır. Maalesef yapılan müdahale planları insan haklarına
ve refahına vurgu yapan afet hazırlık planları olamamıştır.
4.8. Etik Anlaşmazlıkları Belirleyen Sistemli Bir Yaklaşım Uygulaması
Hangi etik ilkelerin ve teorilerin uygulanacağını ve onlara belirli bir durumda nasıl öncelik
verileceğine dair tartışma bin yıldır devam etmektedir. Ancak bu tartışmanın sonlanması ve
bu tür seçimlerin gerçekleştirilmesi için belli bir formül bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
afetlere hızla müdahale için stratejiler planlayan afetlere hazırlık yapan planlayıcılara yardım
eden etik ilkeler ve teoriler hakkında düşünme yöntemlere olacaktır. Bunlar, temel etil ilkeleri
ve teorileri belli bir duruma uygulayacak sistemli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Etik
konusunda bir işlemler dizisi (algoritma) üretilebilir ve bu yaklaşım belirli bir acil durumun
planlanması için düzenli uygulanması, en azından öne çıkarılan etik konuların acil müdahale
esnasında göz önünde bulundurulmuş olmasına ve makul bir güvenin sağlanmasına yol
açacaktır. Örnek bir etik ilkelerle ilgili işlemler dizisi şağıdaki gibi oluşturulmuş olabilir
(Evan, 2015):


Muhtemel ilgili taraflar kimler olacak? Kapsamlı düşünmek gerekmektedir. Sadece
farklı sınıflar ve bireyleri değil, ayrıca kurumlar, organizasyonlar, meslekler ve
topluluklar dahil edilmelidir.



Herbir potansiyel ilgili olacak tarafın veya en azından öncelikli ilgili tarafların tüm
görev ve yükümlülükleri nelerdir? Taraflar sadece bireyler olarak değil, ayrıca gruplar
ve kurumlar olarak düşünülmelidir.



Farklı görev ve yükümlülüklere sahip olan farklı tarafların uyumsuzluk ve çatışmaları
nasıl çözülür?



Muhtemel her bir eylemin yönü, kısa süreli ve uzun süreli sonuçlar, hem iyi hem de
kötü ne olabilir? Geleceğe dair tahminlerin doğruluğundan ne kadar emin olunabilir.



Hangi etil ilkeler risk altında? (Muhtemel etik ilkeler; kişilere saygı, yardımseverlik,
kötüye kullanmama, adalet, doğru söyleme, özgürlük, imkan ve karşılıklılık).
Bunlardan hangisi veya hangileri risk altında?
Risk altında olan etik ilkeleri sıraladıktan sonra, onların belirlenmesi için çalışmalı ve
her bir ilkenin anlamı daha da belirginleşmelidir. Konuları daha da belirgin hale
getirerek diğerlerinden ayrı bir şekilde kapsamlı olarak tartışılmalıdır.





İlkelerin kullanılmasında kullanılacak stratejilerin açık ve anlaşılır olması gerekir.
Örneğin, mevcut bir durum için gerekli ilkelermi veya ilkeleri dengelemek için strateji
mi desteklenmelidir? Eğer dengeleyici strateji uygulanırsa, hangi değerlerin ve etik
yaklaşımların dengelenmiş olduğunu ve hangi değerler ve etik yaklaşımlara karşı
olunduğununun açıkça ortaya konulması gerekmektedir.



Farklı aktörlerin düşünceleri ve niyetleri neler olabilir? Süreçte yer alan insanların,
organizasyonların ve kurumların motive edilmesi amacıyla takdir edilmeleri yönünde
değerlendirmeler yapmak.



Eylemlerin muhtemel yönlerinin tamamının anlaşılması ve kapsanması için neler
gereklidir?



Potansiyel olarak kötü sonuçlar, görev ve yükümlülükleri karşılamakta yetersiz ve etik
yeterliliği olmadığı kanıtlanmış olan muhtemel eylemin yönleri planlar içinden
çıkarılmalıdır.

Kalmış olan eylemin muhtemel yönleri ile, her birini almak için belirgin olan
değerlendirmeler yapılmalıdır. Böylece iyi bir şekilde, bu değerlendirmelerin etik olarak
yeterli olup olmadığı incelenmiş olur.
Buradaki analizin sıralaması çok fazla önemli görülmemelidir. Bununla birlikte, tüm
yaklaşımların ikna edici bir şekilde ortaya konulması, detaylarının göz önünde
bulundurulması, tartışılması ve kararların tamamen döküman haline getirilmesi
gerekmektedir.

ÖRNEK OLAY
Kuş Gribine Karşı Planlama ve Etik Göstergeleri
Mevcut tıbbi altyapı ve kuş gribi sorunu hakkında ne bilindiği temelli olarak bulaşıcı kuş
gribine karşı mücadele ve müdahale etmek için en azından 3 büyük sorun bulunmaktadır.
Birincisi, nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamak amacıyla yeteri kadar aşı üretilmiş olsa bile,
kuş gribi mutasyona uğrayarak aşı ile mücadelede yeteri kadar başarı sağlanamamıştır. İkinci
sorun ise, virüs yeteri kadar tanındığı andan itibaren bile onunla mücadele etmek için
üretilecek aşının gelişim ve üretimi aylar almaktadır. Dolayısıyla kuş gribinin yayılması
aşının geliştirilmesinden önce başladığı için olumsuz etkisi uyun aşının bulunmasına kadar
devam etmektedir. Üçüncü önemli engel ise yeteri kadar tıbbi malzemenin, anti-virüslerin ve
hastane yatak sayısı gibi kaynakların yetersizliğidir. Bu yetersizlikler nedeniyle bulaşan
hastaların tamamına yeteri kadar tedavi imkanları sunulamayacaktır.
Kuş gribi ile mücadelede var olan sorunlar tespit edildikten sonra, mevcut kaynakların tahsisi
bu sıkıntıları ilkeli bir şekilde nasıl çözeceği modellendirilmelidir. 2007 yılında Amerika'da
Afet Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından etik ilkeler rehberi çıkarılmıştır. Planın müdahale
kısmı hem toplumun sağduyusu hem de ahlaki normlarıyla uyumlu kabul edilmektedir.
Bununla birlikte, normal yaşamda olması gereken eşitlikçi ilkelerden ayrıldığı için, Kuş Gribi
müdahale planına daha yakından bakmayı ve ahlaki olarak detaylandırmayı gerektiren 2
boyut öne çıkmaktadır. Birincisi, aşılama ve tedavinin önceliği sağlık çalışanlarına ve hayati
kamu hizmetleri ise bu hizmetleri sunanlara verilmelidir. İkincisi ise, triaj (triage) olarak
adlandırılan hastaların acil durumlarına göre tasnif edilip en acillerine öncelik verilmesidir.
Buna göre, kuş gribine yakalanan hastaların tedavi ortamlarının onlara özel olmasıdır.
Dolayısıyla hem en sağlıklı ortam hazırlanmalı hem de öncelik olarak ihtiyacı fazla olana
verilmelidir (Zack, 2009, 60).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet yönetim sürecinde başarı sağlanabilmesi için iyi bir planlama sürecinin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda da gerekli hazırlıkların ve tatbikatların yapılması büyük önem
arz etmektedir. Bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde de uyulması gereken etik ilkeler söz
konusudur.

BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdaki kriterlerden hangisi, etik ilkelerin belirlenmesinde evrensel insani değerler ve
haklar olarak önemsenmez?
a)

İnsan yaşamının değerli olması

b) Herkesin yaşamının eşit değerde olması
c)

Her bireyin başkalarının zararlarından korunmada aynı haklara sahip olması

d) Herkesin insani olmayan zararlardan korunma hakkına sahip olması
e) Eğitimli olanlara öncelik
2.

Aşağıdakilerden hangisi afetlere hazırlıkta planlama etiği ilkelerdendir?
a)

Riskeri görmemek

b) Görev paylaşımı yapmamak
c)

Haklar ve adalet

d) Risk almak
e) Toplumsal normlara saygı göstermemek

3.

Afetlere hazırlık planlamasında yer alan tatbikat türleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

IIIIIIIV-

Programlı tatbikat,
Habersiz tatbikat,
Görev başı tatbikat
İsteğe bağlı

a)
b)
c)
d)
e)

I-III
I-II-IV
I-III-IV
II-III-IV
I-II-III

4.

Aşağıdakilerden hangisi afetler öncesi dikkat edilmesi gereken etik ilkeler arasında
yeralmaz?
a)

Önlemeye dair tedbirlerinin sunulması

b) Afetlere Karşı Direncin Farkındalığını Artırma, Eğitim ve Öğretim
c)

Katılımın Sağlanabilmesi

d) İşyerinde Afet Önlemleri
e) Ayrımcılık yapma

5.

Hamile kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, hastalar, yaralılar, yerli ve yerel halk,
coğrafi yer değiştirmiş insanlar, etnik ve dini azınlıklar, toplumun en çok dezavantajlı

bireyleri afet önleme tedbirlerinden faydalanırlar. Yukarıdaki açıklama afet öncesi
planlamadaki ilkelerinden hangisini ifade etmektedir.
a)

İfade Özgürlüğü

b) Kamusal Alanlarda Afetlerin Engellenmesi
c)

Katılımın Sağlanabilmesi

d) Zayıf Grupların Korunması İçin Özel Tedbirler
e) Adalete Erişim

Cevaplar:
1-e
2-c
3-e
4-e
5-d

BEŞİNCİ BÖLÜM: AFET ESNASINDA ETİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Afet Koşulları Altında Etik Yaklaşımlar
2. Afet Durumunda Etik Davranış ve Planlama Yaklaşımı
3. Afet Esnasında Uygulanacak Etik İlkeler
4. Teorik Yönüyle Afet Esnasında Etik Yaklaşımlar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Afet Koşulları Altında Etik Yaklaşımlar nelerdir?
2- Afet Durumunda Etik Davranış ve Planlama Yaklaşımı nasıl olmalıdır?
3- Afet Esnasında Uygulanacak Etik İlkeler nelerdir?
4- Afet esnasında insani yardımlar nelerdir?
5-Afet esnasında kişilik ve itibara saygı gösterme nasıl anlaşılmalıdır?
6- Afet esnasında bireysel sorumluluklar nelerdir?
7- Afet esnasında Kurtarma Çalışanlarının Davranışları neden önemlidir?
8- Afet esnasında sosyal bağları korumak ve onarmak için hangi önlemler alınmalıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet
Koşulları Genel olarak afet esnasında
Altında
Etik uyulması gereken etik anlayış
nasıl olmalıdır konusunda bilgi
Yaklaşımlar
edinilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afet Durumunda Afet esnasında etik davranış ve
Etik Davranış ve planlama yaklaşımı konusunda
bilgiler kazanılacaktır.
Planlama
Yaklaşımı

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afet
Esnasında Afet esnasında uygulanacak
Uygulanacak Etik etik ilkelerin her birinin ne
İlkeler
olduğu
detaylı
olarak
öğrenilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Teorik
Yönüyle Afet esasında uygulanacak etik
Afet
Esnasında yaklaşımların teorik altyapısı
tartışılıp,
anlaşılması
Etik Yaklaşımlar
sağlanacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Konu

Anahtar Kavramlar
Afet Esnasında Etik, Acil Durum, Müdahale Etiği,

BEŞİNCİ BÖLÜM:AFET ESNASINDA ETİK
5.1. Afet Koşulları Altında Etik Yaklaşımlar
Belirli kamu politikalarındaki uygunluğun afetlere müdahale etmede toplumun benimsediği
ve kabul ettiği belirli kriterlere, ilkelere veya standartlara uygun olmalıdır. Ahlak felsefesi
afetlere müdahale ve etkilerinin hafifletilmesinde planlayıcılara ve politika yapıcılara
rehberlik yapmak amacıyla birtakım öncelikli alternatif etik yaklaşımı sunmaktadır. Son 20
yıl içerisinde afetler ve afetlere müdahale stratejileri ile ilgili olarak sosyal hizmet
çalışanlarında bir hareketlenmenin olmasına rağmen, afet yönetiminde genel olarak sosyal
hizmet müdahalesinin ahlaki ve etik boyutları henüz yeteri kadar belirlenmemiştir. Sosyal
hizmetler uygulamasında etik ilkeler, genel olarak daha çok afete müdahale ve afet
sonrasındaki ıslah çalışmaları içerisine entegre edilmiş olmalıdır.
Normatif etik gerçek etik ikilemleri için etiğin teorik ve uygulamalarını kapsamaktadır. O
nedenle rehber olarak normatif etiğin kullanılması gerekmektedir. Sosyal alanda çalışanlar
herhangi bir iş yaptıklarında veya yapmaya eğilimli olduklarında, görevleri arasında çatışma
veya sorunlar yaşadıkları zaman normatif etik onlara yol gösterici olacaktır. Normatif etik
teori ve günlük uygulamalar, ironik bir şekilde, normal olmayan afet koşullarında da
uygulanabilir. Afet zamanlarında sosyal çalışanlardan, hayatta kalan afet mağdurlarının
ihtiyaçlarının teminine yönelik özen gösterici bir tutumun benimsenmesi talep edilmektedir.
Afetlerin neden olduğu koşullar altında sosyal destek sağlayanların hayatta kalanlara yönelik
ahlaki sorumluluğu, hayatta kalan mağdurların hak ve hukuklarını korumak amacıyla
kurumsal ve toplumsal kaynakları tedarik etmeleri ve onlarla bağlantı kurmaları ile
gerçekleşmiş olmaktadır. Faydacı teorisyenler bir eylemin doğru olmasını varsaymaktadır.
Eğer bir eylem güzel bir sonuç ortaya çıkarırsa ve tercih edilen eylem gelecekte olacak şeyin
iyi olması ihtimaline dayanıyorsa faydacı bir yaklaşım olarak kabul edilir. Eğer afete
müdahalenin maliyeti ortaya çıkan faydadan az ise, faydacı etik standartlar karşılanmış
olmaktadır. Günlük yaşamda bile ihtiyaç durumunda olan insanlar ve sosyal çalışanlar için
etik ilkelerin önceliklerini belirlemek genellikle zordur. Dolayısıyla bu zorluklar, acil ve çok
fazla olan ihtiyaçların ortaya çıktığı afet koşulları altında daha da artmaktadır. İlave olarak,
müdahaleler esnasında karşılaşılan zaman sınırlamaları, potansiyel maliyetlerin veya yüklerin
belirlenmesinde ani seçimlerin yapılmasını zorlamaktadır. Faydacı yaklaşımın eleştirileri, her
bir seçimin maliyetleri ve ödülleri göz önünde bulundurularak iki farklı seçenek arasında
karar vermenin zorluğuna odaklanmaktadır. Bu anlamda afete müdahale edenler ve sosyal
destek verenler, afet mağdurlarının hızla değişebilecek tercihlerine yardım sağlamalı ve afetin
var olan koşulları altında mağdurların eylem ve tavırlarını tahmin edebilmelidirler.
Yapılandırıcı bir yaklaşım önceliklerin belirlenmesi ve aktörler arasında değişim için
potansiyel olmak üzere karşılıklı problemin tanımına vurgu yapmaktadır. Sosyal desteklerde
bu yaklaşım etik uygulamaları "saygı, özen göstermek ve güç verme" gibi anlayışa
dönüştürmektedir. İnanç sistemleri davranışları ve sonuçları etkileyen kuralları benzer
biçimde şekillendirmektedir.
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Etik kısaca 3 temel yaklaşım ile ifade edilebilir; erdem, görev ve ortak yarar. Erdem;
başkalarına saygı gösterme, güvenilirlik ve dürüstlük gibi özellikleri, görev; emir ve
yasakları, sözleşmeye dayalı izin ve zorunlulukları ve ortak yarar ise, sosyal adalet gibi
konuları kapsamaktadır.
Bu üç teorik perspektifin uygulamaları afetlerin kötü koşulları ile karşılaşan bireyler, aileler
ve toplumlara saygılı ve itibarlı bir şekilde davranılması gerektiğini göstermektedir.
Chodoff (1991), uygulamada etiği dayanışma içinde kavrayıcı, şeffaf ve yeterli bir biçimde
davranma olarak görmektedir. Dahası, afet mağdurlarına yardım etmek amacıyla politikalar,
programlar ve hizmetler, bireylerin psikolojik ve fiziksel zarar ve sorunlara karşı korunmaları
için insani haklar temelli olmalıdır. Afet zamanlarında Bu yaklaşımı göz önünde bulundurarak,
özellikle sosyal çalışanlar, bireyler için bir bakım içeriği temin eden ve sosyal adalet odaklılığı
sağlayacak toplumsal ihtiyaçları açıklayan ahlaki vatandaşlık odaklı ortak görevlere
sahiptirler. Bu görevler, afet öncesinde afet sonrası hakların korunmasını maksimum
seviyeye çıkarmak ve afet sonrasındaki psikolojik ve fiziksel zararları minimum seviyede
tutmak amacıyla, kısmen bireyler ve kısmen de organizasyonlar tarafından karşılanmalıdır.
5.2. Afet Durumunda Etik Davranış ve Planlama Yaklaşımı
Bir toplum içerisinde profesyonellerin etik zorunlulukların başında, afetlerin planlaması ve
hazırlıkları için sorumlu olmaları gelmektedir. Ancak bu çalışmalar afetler gerçekleşmeden
önce başlamış olmalıdır. Bu aşamaların birincisi, etik ilkelerin hazırlığı olmalıdır. Afet
planlayıcılarının davranışlarına yön verecek temel etik kuralların bazılarında sorunlar ve
belirsizlik olma ihtimali vardır. Ancak, bu belirsizlik ve zorluklarla karşılaşmak için afetlerin
gerçekleşmesini beklemek hatalı bir yaklaşım olacaktır. Nasıl ki, afet esnasında veya son
anda, ihtiyaç duyulan araçların, radyoların veya ihtiyaç duyulan ilaç depolarının gerekeni en
iyi şekilde yapmalarını beklemek yanlış olur, aynı şekilde, afet durumunun ortaya çıkardığı
kötü durum beklenenden farklı olacaktır. O nedenle zor seçimlerin kriz esnasında yeni ortaya
çıkan duruma göre yapılması gerekmektedir. İyi bir planlama, karşılaşılan eş zamanlı zor
seçimleri yapabilmek için etik ilkelerin göz önünde bulundurulması ile yapılabilir.
Planlama sürecinin belli düşünme, değerlendirme ve karar verme aşamasından geçmesi ile
karşılaşılan sorunların en aza indirgenebileceğini belirtmek gerekir. Bu sürele birlikte verilen
kararların ve ulaşılan sonuçların toplum tarafından benimsenmiş ve açık ve anlaşılır olması
önemlidir. Böyle bir şeffaf bir sürecin uygulanması, çok fazla amacın gerçekleşmesine hizmet
edecektir Öncelikle, herhangi bir strateji veya misyon açıklaması gibi, açık ve şeffaf olunması
etik ilkelerin oluşumunda önemli bir yönetim anlayışı olabilir. Bu durum yapılan çalışmaların
koordinasyonuna hizmet eder ve karar verme sahada çalışanlara ve onların idarecelerine yani
yerele doğru kaydığı zaman, daha fazla uyumlu bir uygulamaya neden olacaktır.
Ayrıca, şeffaflık hesap verebilirlik amacına hizmet edecektir. Öncelikli yapılması gerekenler
sadece teknik meseleler değildir. Demokratik bir toplumda, vatandaşlar kurumların onlar
adına ne tür kararlar verdiklerini bilme hakkına sahiptirler. Özellikle afetler gibi ölüm kalım
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meselesinin an meselesi olduğu ve risklerin yüksek olduğu durumlarda vatandaşların
kendileri hakkındaki kararları bilmeleri gereklidir. Böylece vatandaşlara sağlanan kamusal
bilgi, halkın tartışmasına, eleştirisine ve geri bildirimine dair süreçlerinin açık ve şeffaf
olmasına hizmet edecektir. Böyle bir süreç, afet ynetiminde söz sahibi olan profesyonellerin
toplumların değerlerinin ve endişelerinin afet planlarına yansımasının sağlanmasına yardım
edecektir.
Kamu tartışması da demokratik eğitim ve şehir ve tolum kapasitesinin yükselmesi gibi hayati
öneme sahip gelişmelerin meydana gelmesine yol açacaktır. Halkın açık ve şeffaf bir şekilde
zor ve sıkıntılı süreçleri tartışması ve müzakere etmesi, vatandaşların üzerlerine düşen
rollerini yerine getirmelerini ve böylece toplum üyelerinin kapasitelerinin demokratik bir
süreçle gelişmesini sağlayacaktır. Toplum daha önceden kendilerinin afet süreçlerine katkı
sağladığını hissettiği takdirde, hem sürece daha bağlı olacaklar, hem de süreç hakkında daha
bilgili olacaklardır. Böylelikle, toplumun afetler gibi zor zamanlarda zor seçimleri yapmalarına
destek verilmiş ve toplumun bunu kabul etmesi sağlanmış olunur. Dolayısıyla şeffaflık ve
açıklık içerisinde yürütülen bir süreç böyle bir sonucu ortaya çıkaracaktır.
Şeffaflık tek başına yeterli olmayabilir. Karar verirken geçilen süreçlerin kendilerine ait olan
etik ilkelerinin ne kadar karşılandığı da önemli olmaktadır. Burada, demokratik katılım ile
alakalı özellikle iki düşünce ilgili görünmektedir. Birincisi, vatandaş grupları ve yerel
planlamacılarla birlikte hükümetlerin tüm seviyelerinden seçilmiş görevlilerin katılımcı
işbirliğine ihtiyaç duyulmasıdır. Seçimler, demokratik yöntemlerle yapılır ve temsilcilerin
seçilmesi ile önemli tartışmalar yapılarak sorunlar çözüme kavuşturulur. Ayrıca, farklı kamu
kurumlarından gelen uzmanların sağladığı teknik destekler de hükümet temsilcilerinin rolleri
kadar önemli olmaktadır. Alternatiflerin daha anlaşılması ve seçeneklerin açığa çıkarılması
için mutlaka teknik desteklerin alınması gereklidir. Ancak, hangi tür teknik destekler
gereklidir. Örneğin, kuş gribinin nasıl yayıldığı, fırtınalara karşı nasıl karşı konulacağı veya
radyoaktivite sızıntının nasıl engelleneceği gibi konular afetlerde görülen ve mutlaka teknik
uzmanlık gerektiren hayati konular olmaktadır. Bu uzmanlar ahlaki uzmanlar değildir.
Afetlerde farklı yaklaşımların uyumlulaştırıldığı ortamlarda aşırı stres ve karmaşık şartlar
altında etik kararlar verme durumunda kalındığı zaman ise, teknik uzmanlar etik ilkelerin
tartışılmasında katkıda bulunmazlar.
Maliyet etkinliği ve adaletin sağlanması arasında veya bir kişi veya grubu kurtarmak için
diğerlerine göre öncelik vermek gibi karmaşık ahlaki sorunlar hakkında değerlendirmeler
yapacak ve normlar oluşturacak afetlere hazırlık planlarına toplumun katılımı için, seçilmiş,
atanmış ve yerelde birlikte çalışanların birlikte uyumlu davranışlarının sağlanması gereklidir.
Sorumlu olan seçilmiş liderler, hem toplumsal hem de bilimsel değerler açısından verilen
bilgilere ve desteklere ihtiyaç duymalıdır. Bu anlamda, seçilmiş olan yerel yöneticiler ve
merkezi idare yöneticileri kendi hukuki dayanaklara ve değerlere sahiptir. Dahası, birçok
ülkede vatandaşların afet planlama süreçlerine direk katılımı için haklar genelde verilmiştir.
Burada, afet planlama süreçlerinde önemli kararlar aşamasında ve özel yetenek ve sorumluluk
sahibi olan toplumun farklı katmanlarından seçilen liderler arasında tartışmalar için bir fırsat
sunulmaktadır. Böyle bir grup, daha çok genel politika üretenlerin sahip olmadığı bilgi,
duyarlılık ve gerçekçiliği ortaya çıkarabilir.
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Unutulmamalıdır ki, tüm topumsal planlama ve katılıcı süreçler belirli riskleri de taşımaktadır.
Bir risk, bu gruplar içerisinde daha çok kaynakları ve uzmanları olan daha baskın
olacaklarıdır. Bir diğer risk ise, bazıları kendi şahsi talepleri karşılanmadığı sürece, işbirliği
yapmayı reddederek sürece karşı durmanın yollarını arayacaklardır. Tüm bunlar, daha
etkin bir şekilde mağdurlara ulaşmayı, yansız personel desteği, dikkatli bir planlamayı ve
eğer herkesin katılımının sağlandığı doğru bir tartışma olacaksa diğer iyi anlaşılmış ön
gereksinimlere olan ihtiyacı göstermektedir.
Afet planlama etiği, sadece afet sürecine uygulanmaz ayrıca afet planının kendisine de
uygulanır. Gerçekte, planlama sürecine tüm katılanlar, çıkar çatışması ile karşı karşıya
kalabilirler. Politikacılar siyasi destek ararlar, bakım ve destek sağlayan kuruluşlar ilave
kaynak talebinde bulunurlar ve afetlerde ilk müdahaleyi yapanlar (merkezi ve yerel idare,
polis ve itfaiye) otoritelerinin ve liderliklerinin devamı amacıyla manevralar yapacaklardır.
Uygun olan son plan, toplantılarda yer alan herhangi bir aktörün menfaatine hizmet
etmemelidir. Daha ziyade, afet planları daha kapsamlı etik endişeleri ve kriterleri
karşılamalıdır.
Bir plan, planda rol alanların dar taleplerini aşıp vatandaşlar ikna edildiği takdirde, afete
hazırlık konusunda görevlendirilmiş olan kamu liderliği sorumluluklarını yerine getirmiş
olacaktır. Bu sorumluluklar içerine sadece teknik yeterlilik değil, ayrıca gerekli olan afet
bilincinin olup olmadığı da girmektedir. Bir sağlık çalışanı hastasının veya bir afet yöneticisi
toplumun risk içerisinde olduğunu mağdur olan onlardan daha fazla bilmektedir. Dolayısıyla,
bir yönetici veya bir görevden sorumlu olan kişi, sorumlulukları altında çalışanların yeteri
kadar onlara verilen görevleri yapıp yapmadıklarını ve ona uygun davranıp davranmadıklarını
izlemeli ve gerekirse sorgulamalıdır. Bir diğer ifadeyle, afet yöneticilerinin altında
çalışanlarının, verilen işlerin tamamlanması için ne kadar gayret gösterdiklerini ve temel etik
ilkelere uygun davranıp davranmadıklarını önemsemelidirler. Yani, afet yöneticileri
kendilerine verilen ve güven gerektiren işleri yaparken hem kendilerinin menfaatlerini göz
ardı etmeliler hem de sorumlu olduklarının performanslarının etkinliğine gerekli
hassasiyetleri göstermelidirler.
Afetlerde en etkin planlama yapmanın en fazla önemli olan rollerinden biri, vatandaşların
beklentilerinin uygun bir şekilde karşılanmasına yönelik planların şekillenmesidir. Liderler ve
yöneticiler gerçekçi olmadığı zaman, kamu kurumlarının beklentileri karşılamaktaki
performansları düşecektir ve vatandaşların toplumsal problemlere kollektif müdahale
etmelerinde inanç ve güven duygusu ciddi şekilde zayıflayacaktır. Tam aksine, gerçekçi
planlar ve beklentiler toplum güvenini inşa edip geliştirecektir. Dolayısıyla, bu ortamın ve
beklentilerin sağlanmasında öncelikli sorumlu kamu kurumları olacağından, gereken gayreti
gösterip afetlere müdahalede etkinli için, sosyal sermaye olarak ifade edilen toplumsal
kapasitenin en iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlamalıdır (Roberts, 2011, 6).
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5.3. Afet Esnasında Uygulanacak Etik İlkeler
5.3.1. Afet Esnasında İnsani Yardımlar
Herhangi bir doğal afet veya teknolojik afet durumunda tüm insanların hemen temel sağlık
hizmetlerinin de dahil olduğu insani yardımları almaları gerekmektedir. İnsani yardımlar,
hem bireylerin hem de grupların özel ihtiyaçları için afet mağdurlarının hassas ve sıkıntıda
olduğu konularda öncelik göstererek, ayrım yapmaksızın ve tarafsız ve adil bir şekilde
sağlanmış olmalıdır. Bu insani yardımlar toplumların ihtiyacı olan gerekli olan şeyleri,
uluslararası standartlar ve var olan en iyi örnek uygulamalar ile uyumlu olacak şekilde
karşılamalıdır.
5.3.2. Afet Esnasında Katılım ve Bilginin Dağılımı
Afetlerden etkilenmiş mağdur olan tüm bireyler, yerel ve bölgesel otoriteler ve hükümet dışı
sivil toplum örgütlerinin hızlı bir şekilde gelişmeler hakkında bilgilendirilmeleri
gerekmektedir. Ayrıca afet mağdurlarının ve diğer kesimlerin afetlere karşılık verebilmek
amacıyla karar verme süreçlerine katılmalarına müsaade edilmelidir.
Afetlerden mağdur olanların almış oldukları bilgilerin mutlaka kendi dillerinde, afetin
büyüklüğü ve doğası, afete karşı alınacak acil eylem tedbirleri, yiyecek ve içeceklerin nerede
ve ne zaman dağıtılacağı, acil tıbbi sağlık tesislerinin yerleri, geçici konaklama düzenlemeleri
ve bazı grupların planlanmış olan yer değiştirip gidecekleri yer hakkında kolay anlaşılabilir
olması gerekmektedir.
5.3.3. Halkın Zorunlu Tahliyesi
Zorunlu tahliye aileler ve genel olarak toplum için önemli sorunlara ve sıkıntılara yol açacak
olan bir gelişmedir. Ancak, yapılması gerektiğine dair veriler mevcut ise bunu kurallarına
uyarak gerçekleştirmek gerekmektedir. Aksi takdirde kitlesel ölümlere varan sonuçlar ile
karşılaşılabilir. Zorunlu tahliye, tahliye olmaması halinde ortaya çıkabilecek potansiyel
riskler hakkında açık bilgiler verilmiş olması halinde gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.
Zamana karşı yarışıldığı için kurtarma işlerine bakanların hayatlarını tehlikeye atmamak ve
korumak amacıyla, tahliye olmayı reddeden kişiler taleplerinden vazgeçmiyorlarsa kendi
riskleri ile baş başa kalacaklardır.
5.3.4. Genel Ahlaki Zorunluluklar
Afetlere müdahale etmenin yanısıra, afetlerin her sürecine yönelik plan ve programların
yapılması için de ahlaki zorunluluklar vardır. Afetlere hazırlık için planlama, hem hazırlık
hem de müdahalenin bir parçası ve afet hazırlığı ve müdahalesi de ahlaki değerlendirmenin
bir konusudur. Afetlere hazırlık ve müdahale, barşçıl ve uyumlu işbirliğinin varsayımları
üzerine oturmuş olmalıdır (Zack, 2008, 126)..
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5.3.5. Uygunluk ve Adalet
Afet planlama ve afetlere müdahalede uygulanan etik ve ahlaki yaklaşım, normal zamanlarda
insanların başka insanlara neler yapabileceklerine dair genel kabul görmüş olan sınırları ihlal
etmemelidir. Muhtemel veya hemen olabilecek afetler için verilecek etik ve ahlaki kararlar,
geniş katılımlı olan tartışmalar gerektirmekedir. Kaynak yetersizliğinden dolayı, eşitlikçi
olmayan yaklaşımlar ve uygulamaların daha adil olması yönünde gayret gösterilmesi
gerekmektedir (Zack, 2008, 126).
5.3.6. Bireysel Sorumluluk
Bireyler etik ve ahlaki olarak, afetlerde hem kendilerinin hem de kendilerine bağımlı olan
bireylerin yaşamlarını ve refahlarını en iyi şekilde sağlayacak yöntemleri, hem hazırlık hem
de müdahale esnasında düşünmek ve uygulamak zorundadırlar. Bu zorunluluk, yapabilecekleri
kadar komşulara, meslektaşlara ve diğer yabancılara yardıma kadar genişletilmelidir (Zack,
2008, 126). Kamu hizmetlerinin hızla ulaşmaması, durması veya aksaması mümkün
olabilecektir. O nedenle, kamu açısından olumsuzlukların gerçekleşmesi ve bireysel
müdahale bilincinin olmaması halinde, afet mağdurlarının sorunları ve mağduriyetleri daha da
artacaktır.
5.3.7. Sosyal Sözleşme Zorunluluğu
Demokratik sistemin var olduğu tüm toplumlarda, hükümetler yönetilenlerin yaşam
standartlarını devam ettirmek ve daha yükseltmek amacıyla kurulmuşlardır. O nedenle
hükümetler, herhangi afete maruz kalmadan ve hizmetleri aksamadan evvel, hem afetlere
hazırlık hem de müdahalenin planlanması ve uygulanması aşamasında bireylere tüm
destekleri sağlamak zorundadırlar. Bu anlamda hükümetler, kendilerine ait olan afet hazırlık
ve müdahale planlarını tasarlamak ve uygulamak durumundadırlar (Zack, 2008, 126).
5.3.8. Güvenlik ve Emniyet
Afet esnasında karşılaşılan kaotik ortam normal olmayan olağanüstü bir durumu
yansıtmaktadır. O nedenle, normal zamanlarda uygulanan güvenlik ve emniyet tedbirleri,
afetler esnasında uygulanmamalıdır. Uygulandığı takdirde, güvenlikten sorumlu olan kamu
görevlileri ile mağdurlar arasında sorunlar yaşanacaktır. Dolayısıyla, afetlerde uygulanacak
güvenlik tedbirleri daha spesifik olmalı ve bu doğrultuda kamu görevlilerinin eğitilmeleri
gerekmektedir. Kamu emniyeti sorunları, kamu kurumları arasında yetkililerin işbirliği ile
kamu güvenliği sorunları farklı olarak değerlendirilmelidir (Zack, 2008, 126).
5.3.9. İnsanlık Haysiyeti
Afetler esnasında, bireylerin birçok şeylerini kaybetmeleri söz konusudur. O nedenle, afet
mağdurlarına ilgi, alaka ve destek sağlarken onların insanlık onurları ve şahsiyetleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Acziyetlerini yüzlerine vuracak söz ve eylemden kaçınmalıdır.
Psikolojilerinin bozuk olduğunu unutmadan, olabilecek tepkileri tolere etmek gereklidir. Tüm
afetlerde mağdur olanların insanlık onur ve haysiyetleri, öncelikli olarak etik ilke ve ahlaki
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bir değer olarak korunmuş olmalıdır. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi'nin bu konulardaki yaklaşımları, herhangi bir ayrımcılığı yasakladığı için, referans
olarak göz önünde bulundurulmalıdır (Zack, 2008, 126).
5.3.10. İhtiyaçlar
Hem kamu hem de özel sektör planlayıcıları, afetlere hazırlık ve müdahale için yapılacak
planlarda, tüm mağdurların mevcut ve muhtemel ihtiyaçlarından bahsetmelidirler. Aksi
takdirde olacabilecek kaos ortamından öncelikle kamu hizmetlerinin aksaması kuvvetle
muhtemel olacaktır (Zack, 2008, 126). İhtiyaçların sadece maddi olmasını beklemek yanıltıcı
olacaktır. Psikolojik ihtiyaçlar da afet sonrasında mutlaka göz önünde bulundurulmalı ve
destekler sağlanmalıdır. Her halükarda maddi, manevi ve psikolojik desteklerin sağlanması
beraberinde kamu düzeninin iyi işlemesine yol açacaktır.
5.3.11. Kişilik ve İtibara Saygı Göstermek
Bir afetin mağdurlarının tamamının kişilik haklarına ve itibarlarına, özellikle güvenli kişisel
ve fiziksel güvenliklerine, temiz suya ve gıdaya ulaşımına, hijyen, geçici konaklama, giyinme
ve eğer gerekli ise zorunlu olan acil tıbbi ve psikolojik bakıma özen gösterilmelidir. İhlal
edenler ve mağdur olanlar kim olursa olsun, afet esnasında ortaya çıkan karmaşadan
faydalanarak cinsel şiddet ve suistimal asla kabul edilebilir bir davranış olmamalıdır.Kişisel
ve kişilik hakları anlamında özellikle bir kişinin imajının ve mahremiyetinin korunması
hakkına saygı göstermelidir. Aksi takdirde, yazılı ve görsel medyanın yaygın olduğu
günümüz dünyasında yanlış bilgi ile hak ihlallerinin ve kötüye kullanımın olması kaçınılmaz
olacaktır.
5.3.12. En Sıkıntılı ve Hassas Olan İnsanlar İçin Acil Yardım
İnsani yardım için öncelik ve yaşam hakkı ve şansı olan herkese yerel durumları da göz
önünde bulundurarak, önyargı olmaksızın, öncelikli desteğin ve yardımın verilmiş olması,
hamile kadınlar, çocuklar, engelli olanlar, yaşlı insanlar, hasta ve yaralılar gibi en zayıf
kesimlere öncelikli olarak ilk yardım ve acil tahliyenin yapılması gerekmektedir. Devletler ve
yerel idareler, afetlerden etkilenen en zor durumdaki insanlar için ilk yardım aramak ve
sağlayabilmek için, hemşireler ve doktorlar ve acil servislerin üyeleri için özel ekipman
sağlamalı ve gerekli eğitimleri yapmalıdırlar.
5.3.13. Kurtarma Çalışanlarının Davranışlarının Önemi
Afetler esnasında yardım tedbirleri, insanca, dayanışma içerisinde, ümit verici ve tarafsız bir
yaklaşım ile gerçekleştirilmiş olmalıdır. Afetlerde mağdur olanların milliyetlerine, statülerine
veya görevlerine bakılmaksızın ve afetin doğasını ve ciddiyetini önemsemeksizin herkese
ulaşılmalıdır. Afet esnasında görev yapacak özel güvenlik güçleri de dahil olmak üzere hem
sivil hem de askeri kurtarma çalışanları, temkinli davranmalı, kendi korkularını ve
endişelerini kontrol altında tutmasını bilmeli, serinkanlı bir şekilde ve kurtardıkları insanların
temel haklarını asla ihlal etmediklerinden emin bir şekilde davranmalıdırlar.
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Kurtarma çalışanları, genellikle yerel topluluklar nezdinde, insan haklarına göstermiş
oldukları saygıdan dolayı yüksek seviyede ahlaki seviyeye sahip olan bir rol model olarak
görülmektedir. Acil yardımlar, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin veya taraf tutmaksızın ve
din, dil, sosyal statü veya cinsiyet farklılıklarını dikkate almaksızın sağlanmış olmalıdır.
Kurtarma çalışanları afetler esnasında olağanüstü yetkilere sahip olmaktadırlar. O nedenle,
kurtarma çalışanlarının yetkilerini ve istisnai durumlarını kötüye kullanmama konusunda
dikkatli davranmaları gerekmektedir.
Kurtarma çalışanları, yardım ettikleri insanların savunmasızlığını veya zayıflığını suistimal
etmemelidirler. Yardım ettikleri afet mağdurlarına karşı fiziksel ve cinsel bütünlüğüne veya
onların insani itibarlarına müdahil olacak zorlayıcı davranışlardan kaçınmalıdırlar. Kurtarma
çalışanlarının, yolsuzluk veya dolandırma anlamına gelebilecek, yozlaşmaya veya güven
kaybına neden olabilecek herhangi bir davranıştan sakınmaları gerekmektedir. Herhangi bir
ülkenin kurtarma çalışanları, acil durumlar esnasında bile kendilerinin temel haklarının
tamamından bilinçli bir şekilde faydalanmaya devam edebilirler. Kurtarma çalışanlarının
kendileri acil durumlar esnasında istisnai olsa da psikolojik destek almak durumunda
kalabilecekleri gibi, afet mağdurlarına da psikolojik destek sağlama konusunda yeterli
olmalıdırlar.
Devletler, uluslararası organizasyonlar ve afetlere karşı insani yardımlarla bağlantılı olan tüm
kurumlar, kurtarma çalışanlarına işlerini en uygun şekilde yapacakları, onların kişiliklerini,
itibarını, güvenliğini, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün korunması için gerekli olanlar da
dahil olmak üzere, ihtiyaç duyulan şartları temin etmek üzere her türlü tedbiri ve önlemi
almalıdır.
Devletler, bölgesel ve yerel otoriteler ve kurtarıcı eğitimi kurumları, afetler esnasında
kurtarma işlerini yapanlar için etik ilkeler ve insan haklarını kapsayan özel eğitimler organize
etmeliler. Özel eğitimler daha çok savunmasız ve engelli olan afet mağdurlarının sorunlarını
ile ilgili olmalıdır.
5.3.14. Çevrenin Korunması ve Islahı İçin Tedbirler
İnsanın yaşamı için çevrenin önemi göz önünde bulundurulduğunda, afet öncesi ve
sonrasında çevreye dair hassasiyetin öne çıkarılması gerekmektedir. Afetlerin öncesi, esnası
ve sonrasında çevre en fazla etkilenen değer olmaktadır. Koruyucu tedbirler alınmadığı,
önleyici yaklaşımlar sağlanmadığı takdirde, afetlerle çevrenin göreceği zararın tekrar eski
haline getirilmesi ya mümkün olamamakta ya da uzun yıllar almaktadır. O nedenle, çevresel
kalitenin sağlanması ve değerlerin yeniden ıslahı ve en hızlı bir şekilde mümkün olan
korumanın sağlanabilmesi için, özellikle pratik tedbirlerin alınması önemli olmaktadır.
5.3.15. Sosyal Bağları Korumak ve Onarmak İçin Gerekli Önlemler
İnsanın yaşamı için sosyal bağların var olması gereklidir. Bireylerin ve toplumları sosyal
bağları zamanla zayıflamaktadır. Birey ve toplumlar için nasıl ki doğal ve teknolojik afetler
muhtemel ise, sosyal bağların zayıflaması ile de bir nevi sosyal ve ekonomik sorunlar artacak
ve insanlar farklı bir afetle karşılaşmış olacaklardır. Sosyal bağların zayıflaması, sebep
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olduğu sorunlar yönüyle bir afet olduğu gibi, ayrıca afetlerden etkilenen mağdurların sosyal
bağlarının yetersiz olması da afetlerden çıkışı ve eski hale dönüşü geciktirecektir. Özellikle
boş zamanlar için alanlar, ibadet yerleri ve öngörülen toplanma yerleri gibi mekanların
oluşumu ile birlikte mümkün olan en kısa sürede sosyal bağların oluşması için gerekli pratik
tedbirlerin alınması gerekmektedir.
5.4. Teorik Yönüyle Afet Esnasında Etik Yaklaşımlar
Bu çalışmada, toplumların afet planlayıcıları ve uygulayıcılarının muhtemelen çalışmaları ile
ilgili görecekleri bazı önemli, anlamlı ve rekabet içinde olan etik düşünceler sunulmaktadır.
Böylece, en geniş anlamıyla etik düşünceler tanımlanmakta ve farklı perspektiflerin öne
çıkarıldığı daha spesifik meselelerin bazıları taslak haline getirilmiştir. İyinin nasıl
ölçüleceği, nasıl adil olunacağı ve toplumsal normlara ne zaman saygı gösterileceği veya göz
ardı edileceği gibi konulara dikkat çekilmiştir. Böyle yaparak, planlama süreci
gerçekleştirilirken uygulanmak zorunda olan bazı normları daha açık ve anlaşılır hale
getirilmektedir.Bir sürecin iyi olması için etik şu 3 olguya önem verir.




Zor seçimlere karşı süreci kolaylaştıracak şeffaf etik değerlendirmeler
Politik liderlerin katılımı ve hesap verebilirliği
Toplumun tüm kesimlerine ulaşabilmek

Hem faydacı hem de deontolojik (görev odaklı) etik teorileri tarafından afetlere hazırlık ve
müdahale süreci için olan argümanların doğruluğu kabul edilebilir. Deontolojik veya görev
odaklı etik anlayış tarafında, bireysel otonomi için saygı gösterilmesi beklenir. Bir yönüyle
kamunun gücüne maruz kalan vatandaşlar için bireysel otonomi gereklidir ve kamunun elinde
tuttuğu gücü nasıl kullandığı ve kamunun bu gücü kötüye kullanımından dolayı vatandaşların
nasıl korunmuş olacağı önemlidir. Bu hem genel politik yapılar hem de geçici olarak kurulan
katılımcı süreçler vasıtasıyla gerçekleşir. Eğer eşitlik konusu göz önünde bulundurulur ve
saygı gösterilirse, söyleyecekleri çok şeyler olan toplumun, yeterli kaynağı olmayan ve yeteri
kadar temsil edilmeyen kesimlerine yönelik özel gayretlerin yapılmış olunduğundan emin
olunması gerekir. Kurumlar ve üst ve orta sınıf vatandaş grupları afet yönetimi toplantılarında
görünecekler ve birtakım değerlendirmeler yaparak katkı sağlayacaklardır. Böyle bir
yaklaşım, afet planlama aşamalarında sadece kamunun ve uzman kuruluşların değil ayrıca
özel kurumların ve hem maddi varlıkları hem de söyleyecekleri şeyler olan kesimlerin
katılımını sağlayacaktır.
Birey veya bir kurum, afet planlama sürecine ister felsefi veya ister psikolojik tercih ile
katılsın, faydacı veya sonuç odaklı yaklaşım için potansiyel faydaları olan kapsamlı katılım
ve hesap verebilirlik önemlidir. Yerel topluluğun, afetlere müdahale esnasında yerel koşullar
hakkında daha iyi bilgiye ve derinliğe sahip olacağı için, etkin olması beklenmektedir.
Firmalar hangi kaynaklarla katkı sağlayacaklarını gayet iyi biliyorlar. En önde müdahale eden
afet müdahale çalışanları ve onların ilk aşamadaki yöneticileri, kendilerinin eğitimleri ve
ekipmanları hakkında eksikliklerin üzücü bir şekilde farkında olabileceklerdir. En fazla sayı
içerisinde en iyiyi maksimize etmek ve bireysel ve örgütsel görevleri ve yükümlülükleri
yerine getirmek için birçoklarının katkıları gerekmektedir (Roberts, 2011, 15).
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Katılım ve şeffaflık, vatandaşların eğitimine yardım edecek ve eğitilmiş vatandaşların afetler
gerçekleştiği zaman planların uygulanmasını kabul etmelerini ve katılımlarını hazırlayacaktır.
Vatandaşlar ne yapacaklarını bilecekler ve tüm sürece katıldıkları için daha bilinçli
olacaklardır. Bunlardan dolayı, vatandaşlar planların arkasındaki gayretleri ve mantığı
bilecekleri için, daha hazır bir şekilde afetlere müdahalede bulunacaklardır. Böylece, daha
gerçekçi beklentiler taşıyacaklar ve psikolojik ve pratik olarak afetlere hazırlanmış
olacaklardır.
Demokratik hükümet süreci, siyaset bilimciler tarafından önemsenen müzakereyi
içermektedir. Yapılan müzakerelerde, hem gerçekler hem de değerler keşfedilmiş olur,
alternatifler sınanmış ve anlamlar ortaya çıkarılmış olur. Müzakere süreci iyi çalıştığı
takdirde, sadece iyi olan planlar üretmez ayrıca bir toplumun kendi kendini yönetme
kapasitesini de geliştirir. Afet planlama süreci toplumun bu tür hedeflerinin gelişmesi için de
açık bir fırsat sunmaktadır.
Sonuçta, bir afette zor seçimler yapılmış olmak zorunda ve plan ne kadar iyi yapılırsa etik
olarak da seçimler daha sağlam olacağını hatırlamak önemlidir. İhtilaflı etik düşünceleri bir
araya getirmek için herhangi bir özel reçete yoktur. Etik öncelikleri belirlemede "herkese
uygun olacak bir ölçü" metodu bulunmamaktadır. Ancak, toplumdaki afet planlayıcıları bir
durumun ima etmiş olduğu zor şartlara ilave olarak fırsatları da görmek zorundadırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet sürecinde uygulamaya geçirilmesi gereken etik yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan
planlama yaklaşımı önemli bir yere sahiptir. Özellikle de afet sırasında uygulanacak etik
ilkeler, afet yönetimi ve etik ilişkisini şekillendirmektedir. Bunlardan insani yardım, katılım
ve bilginin dağılımı, genel ahlaki zorunluluklar ve halkın tahliyesi sırasındaki uygulamalar
dikkate alınması gereken aşamalardır.
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BÖLÜM SORULARI
1.
Afet esnasında kurtama çalışmalarında yer alan kişilerin aşağıdaki özelliklerden
hangilerine sahip olmalıdırlar?
I-Eğitimli
II- Sakin
III-Kararsız
IV-Korkularını belli etmeyen
a) II-III-IV
b) I-II-IV
c) I-II-III
d) I-II-III-IV
e) I-III-IV
2.
Aşağıdakilerden hangileri afetlere müdahalede öncelik grubunda yeralır?
a)
Gençler, Hamileler, Hastalar, Yaralılar
b)
Gençler, Yaşlılar, Hastalar, Yaralılar
c)
Gençler, Yaşlılar, Hamileler, Yaralılar
d)
Gençler, Yaşlılar, Hamileler, Hastalar
e)
Yaşlılar, Hamileler, Hastalar, Yaralılar
3.

Yetkililer afetin hangi aşamasında halka destek olmalıdırlar?

I-Afet öncesi planlamalarda
II-Afet esnasında
III-Afet sonrasında
IV-Doğal afetlerde
V- İnsan kaynaklı afetlerde
a)
b)
c)
d)
e)

I-II-III
I-III-IV-V
I-II-III-IV
II-III-IV-V
I-II-III-IV-V

4.
Afet esnasında insani yardımlar hangi kriterlere göre yapılmalıdır?
I-Ayrım yapmaksızın
II-Tarafsızlık
III-Adil
IV- Hassas konularda öncelik
a)
I-II
b)
I-II-IV
c)
I-II-III
d)
II-III-IV
e)
I-II-III-IV
5.
Hamile kadınlar, çocuklar, engelli bireyler, yaşlılar, hastalar, yaralılar, yerli ve yerel
halk, coğrafi yer değiştirmiş insanlar, etnik ve dini azınlıklar, toplumun en çok dezavantajlı
bireyleri afet önleme tedbirlerinden faydalanırlar. Yukarıdaki açıklama afet öncesi planlamadaki
ilkelerinden hangisini ifade etmektedir.
a)
b)
c)

İfade Özgürlüğü
Kamusal Alanlarda Afetlerin Engellenmesi
Katılımın Sağlanabilmesi
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d)
e)

Zayıf Grupların Korunması İçin Özel Tedbirler
Adalete Erişim

Cevaplar:
1-b
2-e
3-e
4-e
5-d
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Afetler Sonrasinda Afete Müdahale Evreleri
2. Normal Yaşamda Planlama Etiğinden Afet Etiğine
3. Afetler Sonrasinda Dikkat Edilmesi Gereken Etik Değerler
4. Afetlere Müdahalede Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
5. Afetlere Karşi Korunma Ve Engelleme Avrupa Anlaşmasi – EUR-OPA
6. Afetlerde Müdahale Eden Kuruluşlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Afetler sonrasında afete müdahale evreleri nelerdir, açıklayınız?
2- Normal yaşamda planlama etiği nasıl olmalıdır?
3- Afetler sonrasında dikkat edilmesi gereken etik değerler nelerdir?
4- Afet sonrasında ekonomik ve sosyal haklar nasıl korunur?
5- Afet sonrasında sivil ve politik haklar nasıl korunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afetler sonrasında Afetler gerçekleştikten sonra
afetlere müdahale afetlere yapılması gereken
müdahale
evrelerinin
evreleri
anlaşılması ve uygulamada
çıkabilecek sorunları azaltmak

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Normal yaşamda Normal yaşamın herhangi bir
uygulanan
planlama etiğinden aşamasında
afet etiğine
planlama
etiğinden
yola
çıkılarak afete müdahale etiği
arasındaki ilişki anlaşılacaktır

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afetler
sonrasında
insan
hakları bağlamında müdahale
yapılması ve hızla iyileşmenin
gerçekleşmesi için uyulması
gereken
etik
yaklaşımlar
öğrenilmiş olacaktır

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afetlere müdahale ederken
Afetlere
müdahalede ortaya hem mağdur hem de müdahale
çıkan etik sorunlar eden
tarafında
muhtemel
olabilecek sorunlar hakkında
bilgi sahibi olunacak.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Konu

Afetler sonrasında
dikkat
edilmesi
gereken
etik
değerler
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Anahtar Kavramlar
Afet Sonrası, Afet Sonrası İyileşme, Yardımlar, Hayatta Kalabilme
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ALTINCI BÖLÜM:AFET SONRASINDA ETİK
6.1. Afetler Sonrasinda Afete Müdahale Evreleri
Afetler yaygın şekilde doğal bir olgu olarak anlaşılmaktadırlar ve aynı zamanda teknolojik,
ekonomik, toplumsal ve çevresel sorunlara da neden olmaktadırlar. Bu sorunlar birbiriyle
kesişen ara kesitler oluşturmakta ve birbirlerinin içine geçebilmektedirler. Örneğin; teknoloji
ekonominin içinde bir alt unsur olurken, hem teknoloji ve hem de ekonomi toplumun içinde
yer almaktadır. Toplum da yine çevrenin içinde kendisine yer bulmaktadır. Tüm teknolojiler,
ekonomik ve toplumsal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Ekonominin tüm kısımları ise insanlar
arası etkileşime dayanmaktadır. Hava, yiyecek, su, enerji çevreden gelen malzemeler tüm
ihtiyaçları karşılar ve dolayısıyla toplumu çevreler. Bu nedenle afet sonrasındaki süreçlerde
teknoloji, ekonomi, sosyoloji ve çevresel yönler sürdürülebilir toplumun yeniden
yapılanmasını sağlamak uzere bütünleştirilmelidir. Kısacası afete karşı fiziksel, sosyal,
ekonomik ve toplumsal yaklaşımlarda bulunulması, çoklu sorunların çözümünü de
kolaylaştırabilecektir (Arslan, 2009, 19).
Doğal olan afetler ile, insan yapımı olan afetler çıkışı ve etkileri itibariyle farklılıklar arz
etmektedir. Özellikle son yıllarda, nükleer santrallerin patlaması ve çevreye zarar vermesi
gibi teknolojik kaynaklı afetler ön plana çıksa da, doğal olan afetlerin yaygınlığı ve etkisi göz
ardı edilmemelidir. Depremler, sel felaketi, kasırgalar, toprak kaymaları ve tsunami gibi
doğal afetler etkileri itibariyle ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yıkıcı olmaktadır. O
nedenle doğal afetler ne zaman ortaya çıkacağı çok öngörülemediği için, üzerinde dikkatlice
çalışılması gereken bir afet türüdür.
Bu bakış açısından, doğal afetlere müdahalenin evrelerinin, insan yapımı afetlere göre farklı
olması ve ona göre tedbirlerin alınması gereklidir. Özellile sağlık çalışanları açısından doğal
olan afetlerin yönetimi ile ilgili dört aşama öne çıkmaktadır (Saçaklıoğlu, 2002, 19).
6.1.1. Hazırlık Evresi
Hazırlık Evresi toplumun ve afetle mücadele eden kuruluşların olağandışı duruma hazırlanmak
için yaptıkları tüm etkinlikleri kapsar. Bu etkinlikler örgütlenme, yasal düzenlemeler,
kaynakların örgütlenmesi ve olağandışı duruma karşı plan hazırlanmasıdır. Genel olarak
bu etkinlikler afetten korunma, etkilerini hafifletme ve hazırlıklı olma olarak
sınıflandırılabilir.
6.1.2. Uyarı Evresi
Olayların gözlemlenmesi ile afetin ne zaman, nerede, ne şiddette olacağına ilişkin kriterler
oluşturulmaya çalışılır. Buna tahmin etme, öngörme çalışmaları adı verilir. Bunların amacı
yöneticilere risk altındaki insanları zamanında uyaracak, olağandışı duruma hazırlayacak ya
da bölgeden boşaltacak şekilde bilgi sağlamaktır. Erken uyarı evresi kuraklıklar, kıtlıklar,
hortumlar, volkan patlamaları, büyük çaplı yangınlar ve deprem gibi doğa olayları için geçerli
olabileceği gibi, salgın hastalıklar, teknolojik ve endüstriyel kazalar, sosyal ve politik kargaşa,
ekonomik kriz, savaş ve isyanlar için de söz konusudur.
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6.1.3. Acil Evre
Bu evrede yaşam kurtarma ve acıyı azaltmaya yönelik etkinlikler söz konusudur. Acil evredeki
etkinlikler; arama- kurtarma, ilkyardım, acil tıbbi yardım, acil iletişim ve ulaşım
sistemlerinin restorasyonu çalışmalarıdır. Bazı koşullarda geçici barınma, su ve besin
sağlanması da gerekebilir. Bu evrede afetin etkilerinin belirlenmesi ve kritik önem taşıyan
kurumların acil olarak onarımı önem taşımaktadır.
6.1.4. Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma Evresi
Bu evre insanların, toplumun normal yaşamına geri dönebilmesi için toplumun ve fiziksel
çevrenin yeniden düzene sokulması çalışmalarının yürütüldüğü dönemdir. Bu evre özellikle
karmaşık politik durumlar için uluslararası hükümet düzeyinde veya hükümetler dışı yardım
ve projelerin desteğini gerektirmektedir ve fiziksel, kültürel,topluluklar ve kurumlar arasındaki
politik izolasyonu ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır Örneğin, Bosna savaşı sonrası Dünya
Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Desantralize İşbirliği Programı’na göre:






Bütün sosyal grupların sağlık hizmetlerinden eşit yararlanımının sağlanması,
Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik ve tanıtımı,
Sağlık alanında sektörler arası işbirliği,
Toplum katılımı,
Duyarlı ve risk altındaki gruplara öncelik tanıyan sosyal politikaların sağlık
politikalarına entegrasyonu, amaçlanmıştır.

6.2. Normal Yaşamda Planlama Etiğinden Afet Etiğine
Toplumların normal yaşamlarında gerçekleştirilen profesyonel aktiviteler, yapı projeleri de
dahil her türlü profesyonel projeler ve tüketim için üretilen ürünlerin tamamı hükümetin yetki
verdiği bir kurumun onayı alınarak kullanılan malzemelerle veya onaya uygun belli bir taslak,
plan ve program ile başlamaktadır. Örneğin, binaların projelendirilmesi ve yapımı aşamasında
göz önünde bulundurulması gereken mimari, çevre etkisi ve güvenlik hassasiyeti planların
içerisinde daha önceden ilgili kurumlarda onay alınarak detaylandırılmış olmalıdır. Yapılan
binaların onaylanan projelere uygun bir şekilde yapıldığı beklenir. Belli dönemlerde binaların
projelere uygun olup olmadığı yetkililerce denetlenerek gerekli onay veren kurumlara bilgiler
aktarılır. Böylelikle uygulama ile onayı verilen planlar arasında uyumluluk olup
olmadığından emin olunur. Aynı şekilde, belli etik kodları olan mesleklerde de çalışanların,
uygulama esnasında önceden belli olan ilkelere uygun hareket edip etmedikleri belirlenir.
Eğer bir ihlal söz konusu olursa, uygulayıcıların sivil alanda alabilecekleri cezalara ilave
olarak, görevi kötüye kullanmaktan, yasadışı bir duruma neden olmalarından dolayı da suçlu
bulunabilirler.
Genelde, bireyin ticari ve mesleki yaşamı çeşitli tehlikelere ve hilelere karşı korunması
amacıyla daha önceden onaylanmış olan planlara uygun olarak gerçekleşmektedir.
Onaylanmış olan planların doğası, onaylanan planlar ile eyleme geçilen ve üretime sokulan
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planlar arasındaki eşleşme, eylemin ve ürünlerin kalitelerinin tamamı anlaşılır olması gereken
etik ilkelere bağlıdır. Dahası, planlar ve ilgisi materyaller hakkındaki ilgili bilgiye süreçlerden
etkilenme ihtimali olan herkesin ulaşabilir olması gerekmektedir. İlgili bilginin ulaşılabilirliği,
bir şekilde süreçten etkilenenlerin süreç hakkında da bilgiye sahip olmakları gerekliliğine
dayanmaktadır. Dolayısıyla, tüketicilerin, alım yapanların, hastaların ve hak sahiplerinin
mağdur edilmemeleri ve aldatılmamaları gerekmektedir. Ancak, herhangi bir şekilde zarar
görebilecekleri daha önceden bilinebilirse (sigara içmenin zararı), üretim yapanların veya
hizmeti verenlerin ortaya çıkan zarardan tamamen sorumlu tutulmaları mümkün olmayacaktır.
Zarar vermeme ilkesinin geniş bir şekilde benimsenmesi, mağduriyet ortaya çıktığı zaman
yasal ve finansal sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olur. Sorumluluk sahibi olanların
vaatlerini yerine getirirken kendilerine verilen uygunluk doğrultusunda gayret göstermeleri
beklenir. Dolayısıyla verilen onaylar sayesinde de herhangi bir zarar ortaya çıktığında
sorumluluktan kaçınma söz konusu olmaktadır. Yasal olan bu sorumluluğun yanında etik
açıdan da vardır. Hem yasal hem de etik açıdan ister profesyonel amaçlı olsun isterse sivil
toplum alanında olsun, mutlaka üstlenilen sorumlulukların yerine getirilmesi insan olmanın
olumlu yansıması olarak değerlendirilmelidir. Öncelikle yapılan işin en iyi şekilde planlanması
hem yasal hem de etik açıdan önemlidir. Planlama her bireyin başkalarına karşı
sorumluluklarını yerine getirmesi için öncelikli olarak gerçekleştirilmesi ve yapılan işin
tamamlayıcı parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Afetlere müdahale aşaması tüm tarafların sorumluluk alabilecekleri bir yaklaşım ile
planlanmalıdır. Sorumluluklar daha önceden öngörülerek, neler olabileceği tespit edilmelidir.
Yapılan tespitler neticesinde, afete müdahalede sorumlu olacakların görev tanımları
yapılmalıdır. Böylelikle kimin hangi görevi, nasıl yapacağı belli olacaktır. Afet gibi direk
olarak insan hakları ile ilgili olan bir konuda herhangi bir ihmalin olması halinde, sorumlu
olan birey ya da kurumdan hesap sorulması mümkün olacaktır.
6.3. Afetler Sonrasında Dikkat Edilmesi Gereken Etik Değerler
Afette sadece fiziksel çevre değil sosyal sistemler de etkilenmekte ve derin bir değişime
uğrayabilmektedir. Bazı durumlarda ise fiziksel ve sosyal sistem tamamen devam edemez
duruma gelebilmektedir. Bu anlamda, afet sonrası sosyal kurumlar yeniden organize olmaya
ihtiyaç duyarlar. Çünkü çok büyük ölçekli afetler toplum üzerinde eski düzenden farklı yeni
bir düzen veya düzensizlik dayatmaktadır. Bu yeni düzen açık ve gelişmiş toplumlar söz
konusu olduğunda iyi işlemektedir. Fakat sosyal düzenin tam olarak oturmadığı, ekonomik
çöküş veya çatışma gibi henüz ciddi gerilimlerde bile sarsılabilen toplumlar için daha zor
olabilmektedir. Afet sonrası dönemin ilk 1–2 ayında ortaya çıkan fırsat penceresi olarak
adlandırılan toplumun her türlü değişime açık olduğu zaman diliminin değerlendirilmesi ve
olası afet zararlarının azaltılması için toplumsal destek ve dönüşüm sağlanmalıdır. Gelişmekte
olan ülkelerde bu durum afet öncesi aşamalardaki çalışmalarda değerlendirilmelidir (Arslan,
2009, 21).
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Afetler insanlığın istemediği kitlesel sonuçları olan bir olgudur. Sadece doğal olan değil insan
yapımı afetlerde de kitlesel istenmeyen sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir. Ortaya
çıkardığı etki itibariyel her iki afet tipide, beraberinde yeni kitlesel sorunları ve hatta afetleri
getirebilirken, insanların neden olduğu afetler yeni afetlere yol açmada daha da etkin
olmaktadır. İçerisinde fazlaca insanın olduğu kitlesel veya zincirleme araç kazaları, AIDS
vakaları, savaşların sivil etkileri ve finans krizlerinin zincirleme olumsuz etkileri, hem birer
insan yapımı afet olarak görülebilir, hem de etkileri de yeni tirajedilere dolayısıyla yeni
afetlere neden olabilir. Bu anlamda, küresel ısınma insanoğlu için bir afet olduğu gibi, etkileri
itibariyle yeni afetlere yol açabilmesi kuvvetle muhtemeldir.
İnsan yapımı afetlerin nedenleri ve sonuçları itibariyle, toplumdan topluma farklılıkları
görülebilir. Özelikle varlıklı olan toplumlarda, kitlelere zarar veren araç kazaları ve toplumun
genelini etkileyen finansal krizler gibi vakaların ortaya çıkardığı riskler afet olarak
değerlendirilmektedir. İlave olarak, bu tür yeni tür riskler taşıyan afetlere müdahaleler de aynı
toplumlar için başka risklerin oluşmasına neden olmaktadır. O nedenle, insan yapımı olan
afetlere müdahalelerde yeni risklere neden olmamak için dikkatli olmak gerekmektedir. İnsan
kaybı ve yaralıların olduğu tüm yıkıcı olayların, ister uzun süreli ister kısa süreli olsun, afetler
kapsamında değerlendirilmesi söz konusudur. Günümüzde, bir yıkıcı olay afet olarak
değerlendirildiği takdirde, hem kamu hem de özel sektör direkt olarak seferber olmaktadır.
Dolayısıyla, özel ve kamu sektöründen, hazırlık aşamasından, önlem almaya ve müdahaleden
eski hale dönüşü sağlamaya yönelik olan gayretleri göstermeleri beklenmektedir. Bununla
birlikte, AIDS veya küresel açlık gibi belli bir süre devam eden çok yıkıcı olaylar ve
koşullardan sonra, sorunların devamı ile beraber önemli bir müdahalenin olmaması, halkın
normal yaşamda sorunları "sosyal sorunlar" olarak kanıksamasına ve alışmasına neden
olacaktır. Böylece sorunlara alışkanlık, acı çekenlerin ve kurbanların ihmal edilmesine yol
açacaktır. Zaman içerisinde, ilgilenen bireylerin ve küçük grupların sorunları çözme adına
gayretler göstermeleri ile dikkate değer ilerlemeler olabilir. Ancak, normalleşme veya
sorunlara alışkanlık sürecinin giderek uzaması, etkin sonuçların muhtemelen daha az ortaya
çıkmasına neden olacaktır (Zack, 2008:127).
6.3.1. Afetlerin Etkilerinden Hızla İyileşmeyi Gerçekleştirmek
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getirmesi ve insanın yaşamsal faaliyetlerini
kesintiye uğratması bakımından olumsuz olarak nitelendirilen afetler, yeniden toparlanma,
gelişme ve yapım sürecinde önceki dönemlerde yapılan hataların tekrar yapılmaması adına önemli
bir fırsat oluşturmaktadır. Böylece, afet sonrası barınma sürecinin sürdürülebilirlik ilkeleriyle ele
alınması çevresel ve ekonomik anlamda olumlu etki sağlamaktadır. Bu açıdan, sürdürülebilirlik
kavramının ve afet sonrası rehabilitasyon aşamasında barınma ilkelerinin tanımlanması, çevre
ve ülke ekonomisine olumsuz etkilerinden dolayı afet sonrası rehabilitasyon aşamasında barınma
uygulamalarının sürdürülebilir olması gereğinin ve bununla birlikte rehabilitasyon aşamasında
sürdürülebilir barınma ilkelerinin ortaya konması gerekmektedir (İlhan, 2010:111).

Sürdürülebilir kalkınmanın savunucusu olan devletler, şirketlere ilave olarak yerel ve
bölgesel otoriteler, bir afet sonrasında mümkün olan en kısa sürede geçmişteki normal
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seviyeye gelinmesini temin etmek için katkıda bulunmalıdırlar. Devletler, şirketler ve yerel
ve bölgesel otoriteler, normal yaşamın şartlarına dönüşü süreci esnasında, insan haklarının
kullanımı ve onlara saygı gösterilmesini, hayati hizmetleri, kendilerinin üzerinde düşen
sorumlulukları yerine getirmeyi ve altyapıların çalışmasını garanti altına almaya devam
etmelidirler. Afet sonrası süreçte yeniden yapılanma sürecindeki firmalar, diğer ekonomik
aktörler ve insani yardım organizasyonları, yeniden yapılanma sürecinde görev alan
bireylerin, mağdurların itibarına ve insan haklarına riayet etmekle sorumludurlar. Tabi ki bu
aktörler kendilerinin sorumluluklarını yerine getirirken, hey yerde ve her şart altında insan
haklarına riayet etmelidirler. Ayrıca ilave olarak, gerekli olan önlemleri ve uygulamaları
özenle gerçekleştirmelidirler. Yeniden ıslah ve toparlanma sürecinin aceleciliği ve
zorunluluğu, mağdurların ve diğer mukimlerin veya çevrenin gelecekteki güvenliği için
nihayetinde zararlı olabilecek muhtemel çevresel ıslah veya yeniden yapılanma önlemlerinin
alınması için bir bahane olarak kullanılamaz. Gerek insani ve doğal gerekse teknolojik
nedenlerle ortaya çıkan afetlerde ıslah çalışmalarında görev alacak olanların
sorumluluklarının insan hakları ve çevre hassasiyeti konusunda mutlaka sınırlandırılması ve
görev tanımlarının en ince ayrıntısına varıncaya kadar ortaya konulması gerekmektedir.
6.3.2. Gerekli Önlemlerin Alınması
Devletler ve yerel ve bölgesel yönetimler yapacakları düzenlemeler ile ıslah ve yeniden
yapılanma süreci esnasında insan haklarının korunup ve desteklendiğini sağlamak amacıyla
gerekli önlemleri benimsemeleri ve bu yönde her türlü gayreti göstermeleri gerekmektedir.
Her türlü ihtimale karşın, mağdurların insan haklarının ihlal edilebileceği konusu da
gündemde tutulması ve soruşturma yapılabilecek ilave düzenlemeler var olmalıdır. Afet
sürecine katılan insani yardım kuruluşları ve yeniden yapılanma ile ilgili işlerden sorumlu
olan otoriteler ve organizasyonlar ve onların çalışan elemanları insan haklarına riayet
etmelidirler. Ayı zamanda bu kurumlar, en yüksek seviyede korumanın başarılması
hususunda gayret gösterirken, süreçte baştan sona etik olarak sorumlu oldukları
davranışlarında kusursuz bir yaklaşımı benimsemeleri gerekmektedir.
6.3.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunması
Afetler sonrasında her bir bireyin ekonomik, sosyal ve kültürel hakları mutlaka korunmuş
olmalı ve davranış ve düzenlemeler ona göre yapılmalıdır. Afet sonrasındaki ıslah aşaması
esnasında ekonomik, sosyal ve kültürel hakların uygulanmasının temini için gerekli olan tüm
tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ekonomik, sosyal ve kültürel hakların korunmasına
gayretler, tıbbi ve psikolojik yardımlar, eğitim, kültürel mirasın ve varlıkların korunması,
geçimin sağlanması ve barınma, kültür, gelenekler ve göreneklerin korunması ve çevrenin
kalitesinin restorasyonuna yönelik önceliği vermelidir.
Afet sonrasında yeniden yapılanma aşaması, tüm servislerin ve yerel altyapının tam olarak
değiştirilmesi, hasar görmüş fiziksel yapıların yenilenmesi, ekonominin canlandırılması ve
sosyal, kültürel yaşamın yenilenmesini kapsamaktadır. Yeniden yapılanma uzun dönemdeki
gelişme planlarına uygun olarak gelecekteki afet risklerinin hesaba katılması ve bu tür risklerin
azaltılmasını da öngörebilen butunleştirici bir role sahiptir (Arslan, 2009, 20)
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Souheil El-Masri, afet sonrası yeniden yapılanma ve afete karsı mücadelede insanların hem
ihtiyaçlarının hem de sosyal bağlarının temel ön zorunluluklarının karşılanabilmesi açısından
nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde yaptığı araştırmalarında "insanlarla yeniden yapılanma"
olarak adlandırmaktadır (Souheil, 1997, 61). Araştırmaya göre afete yanıtın etkili olabilmesi
sosyal çevrenin anlaşılmasına ve yeniden yapılanma programında son kullanıcının rolünün
açıkça belirtilmesine dayanan bir yaklaşım sunmaktadır. Buna göre afet sonrası yeniden
yapılanma surecinde halkın bilgilendirilmesi ve farklı düzeylerde olsa sürece katılımı
gerekmektedir. Afet sonrası yeniden yapılanma değişen çevre nedeniyle bazı problemlere
neden olmaktadır. Ödenen büyük bedellerden birisi de insanların sıklıkla güçlü duygusal
bağlılıklar geliştirdikleri çevrelerini kaybetmeleridir. Bu kayıplar ya yer değiştirmeden ya da
çevrede radikal bir şekilde değişiklik olduğu zaman oluşmaktadır. Ancak bu etki tam olarak
yok edilemese de afete maruz kalan toplumun sosyal yapı ve kültürel değerleri dikkate
alınarak halkın aktif katılımı veya dolaylı olarak görüşlerinin dikkate alınarak
değerlendirilmesi de birçok sorunu ortadan kaldırabilecektir (Arslan, 2009, 28).
Afetlerde vefat edenlerin cenaze merasimleri gecikme olmaksızın, dinlerinin ve
geleneklerinin gereklerine uygun olarak organize edilmiş olmalıdır. Afet sonrasında barınma
sorunu yaşayanların geçici barınma sorunları hemen çözülmeli ve geçici barınma çok kısa
zamanda sonlandırılarak kalıcı çözümler ile tamamlanmalıdır. Zarar gören varlıkların eski
haline getirilmesi, yenilerinin yapılması veya tazmin edilmeleri ile ilgili işler, eğer gerekli
olan ilgili kanıtlar kaybedilmiş ise hak sahiplerine güven temelinde, şahitlerin açıklamalarının
destekleri ile gerçekleştirilmiş olmalıdır. Afetler neticesinde ister ülke içine isterse ülke dışına
giderek yer değiştirmek zorunda olanların, geçici konaklama şartları ve konumları ile alakalı
özgür bir şekilde söz söyleyebilecek ortamın var olması gerekmektedir. Afetlerin olmasından
sonra mağdur olanların tüm fiziksel ve psikolojik iyileşmeleri için gerekli tıbbi ve sağlık
hizmetleri nedeniyle özellikle sağlığa erişim hakkının olması ve sağlık imkanlarının
sağlanmasını garanti altına alacak tedbirlerin benimsenmesi gerekmektedir.
6.3.4. Sivil ve Politik Hakların Korunması
Bir afet sonrasında sivil ve politik hakların korunmuş olması gereklidir. Afet sonrasında afet
mağdurlarının veya hayatını kaybedenler bulunamayan veya kaybolmuş resmi dokümanları
ve kimlik belgelerinin kolayca yeniden çıkarılabilmesi, tekrar işlemlerin düzenli olarak
yürüyebilmesi için çok önemlidir. Afet mağdurlarının ıslah ve yardım operasyonlarını
engellemediği müddetçe, afet bölgesi alanına serbest ve rahat bir şekilde girip çıkabilmelidir.
Hatta afet mağdurlarının afet bölgesine ulaşabilmeleri, onların belirsizliğe dair
psikolojilerinin bozulmamasına yol açacaktır. Mutlaka fiziksel ve psikolojik tedavi sonrasında
serbest giriş ve çıkışların olması anlamlıdır.
Afet sonrası toplumsal yaşamın ve fiziksel çevrenin yeniden oluşturulmasında, yeniden
yapılanma aşaması çok önemli bir role sahiptir. Ancak uzun vadeli etkileri olan yeniden
yapılanma sürecinin etkin olabilmesi için sosyal, psikolojik, fiziksel, çevresel ve ekonomik
faktörlerin ışığında afet öncesi aşamada bir strateji geliştirilmiş olması gerekmektedir
(Arslan, 2009, 20).
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6.3.5. Ailelerin ve Yetimlerin Sahiplenilmesi
Toplumun temel taşı olan ailenin parçalanması ve afet sonrası sahipsiz bireylerin sorunlarının
olacağı gerçeği ile gerekli önlemler alınmalıdır. Hem dağılmış aile bireylerini bir araya
getirmek hem de ebeveynleri vefat etmiş çocukların tehditlerle karşı karşıya kalmasını
engelleyecek veri bankasının kurulması gerekmektedir. Bunun için günümüz bilgi işlem ve
iletişim teknolojilerinden faydalanılabilmelidir. Afet sonrası ailenin dağılması veya yok
olması ve yetimlerin ortaya çıkması, ıslah edilmediği takdirde toplumun geleceğini tehdit
etmesi muhtemeldir.
Afet sonrasında hane halkı veya ailelerin dağılma ihtimaline karşı, ailelerin bir araya
gelmesini amaçlayan gerekli tüm yardımları afet mağduru olan aile bireylerinin alabilmesi
önemsenmelidir. Mutlaka afet sonrasında yetim kalanlar için özel bakımlar ve çocuklarını
arayan ebeveynler, akrabalar, komşular, arkadaşlar için ailelerin, arkadaşların, komşuların ve
akrabaların bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla aramalar yapılmalıdır. Ayrıca yetim
kalan çocukların en kısa sürede, onları evlat edinebilecek aileler ile buluşmalarını sağlayarak
en ufak zararlar ile atlatmaları sağlanmış olacaktır.
Afet sonrası programların birçoğunda zarar görmüş nüfusun sosyal ve psikolojik olarak
iyileştirmesi sıklıkla toplumun görevi olarak varsayılmakta ve genellikle ihmal edilmektedir.
Her ne kadar bu durum bazı topluluklar için doğru olsa da, afetler yeterli destek
verilmediğinde ailesi olmayan yaşlıları, yetimleri, çocukları olan tek ebeveynler gibi bazı özel
grupları daha kırılgan hale getirebilmekledirler. Afetlerin sonucunda bu ailelerin destek
sistemleri afette oluşan yaşam kayıplarına, iş-yiyecek vs. aramak için göç eden veya yer
değiştiren bazı bireylere bağlı olarak parçalanabilmektedir. Bu tür gruplar afetin etkilerinden
zarar görmeden çıkmak için özel desteğe ihtiyaç duyarlar (Arslan, 2009, 28).
Afetlerden etkilenen mağdurların yapmaları gereken vatandaşlık görevlerini diğer vatandaşlar
gibi yerine getirebilmelidirler. Afet mağdurlarının seçimlerde oy kullanmaları, yerel ve
merkezi idarenin karar verme süreçlerine katılmaları, bürokratik işlemlerini yerine
getirebilmeleri, bankalarda var olan hesaplarla ilgili işlemleri yapabilmeleri, kamunun ve özel
sektörün sağladığı eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma gibi sivil hakları hızlı bir
şekilde kullanabilmeleri için afet sonrası döneme mahsus olmak üzere belge kusurlarına dair
itirazların ve formalite taleplerinin gevşetilmesi gerekmektedir.
6.3.6. Kurtarma Programları Arasında Eşgüdümün Sağlanması
Tüm tarafların eylemleri arasında, aynı amaca ulaşmak için eşgüdüm olmalıdır. afet olgusuna
taraf olan tüm kesimler arasında birlik sağlanılması gerekmektedir. Afet sonrası uygulanan
programlar arası iletişimin var olması, afetten hemen sonrasında gerçekleştirilen kurtarma
faaliyetlerinde afet riskini azaltmaya yönelik çalışmaların da yer almasının ve böylelikle afete
hazırlıklı olmak için uzun dönemli önlemlerin alınmasının sağlanması için büyük öneme
sahip olmaktadır (Hançer, 2009, 17).
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6.4. Afetlere Müdahalede Ortaya Çıkan Etik Sorunlar
Afetlere müdahaleler ve iyileştirme çalışmaları zamanla çok boyutlu ve çok aktörlü olması
gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, hayatta kalanların afetlerin etkilerinden kurtulmaları veya
olumsuzluklarının azaltılması amacıyla yapılan planlar ve programların geliştirilmesi ve
uygulanması giderek daha karmaşık, etkin ve organize hale gelmektedir. Daha çok başarısı
kanıtlanmış programlar arasında, hayatta kalanların sorunları ile mücadele etme amacını
taşıyan ve somut hizmetleri ortaya koyan açık ve anlaşılır hedefler tüm paydaşlar tarafından
önemli kabul edilmektedir.
Afetler beraberinde müdahalesi en hızlı bir şekilde yapılması gereken vakaları ortaya
çıkarmaktadır. Dolayısıyla, afet yönetiminde acil durum yönetimi biriminin oluşturulması
gerekmektedir. Acil durum yönetimi, toplulukların tehlike ve afetlere karşı hassasiyetlerinin
azaltılması amacında olan afet yönetimi yaklaşımıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (Federal Emergency Management Agency), acil durum
yönetiminin içermesi gereken noktaları şu şekilde sıralamaktadır (Hançer, 2009, 22):


Kapsayıcı olmalıdır: Acil durum yönetimi içinde, afet ve tehlike olgusu ile bağlantılı
olabilecek tüm taraflar süreç içine dahil edilmelidir. Buna ek olarak, bu süreç içindeki
tüm aşamalar ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Bütünleşik olmalıdır: Yukarıdaki
maddeye ek olarak, afet olgusuna taraf olan tüm kesimler arasında birlik sağlanılması
gerekmektedir.



Ortaklık sağlanmalıdır: Bu birliğin sağlanması amacı ile acil durum yöneticileri,
ilişki sürecince saygı, fikir birliği ve güven duygularının kurulmasını sağlamalıdırlar.



Eşgüdüm sağlanmalıdır: Tüm tarafların eylemleri arasında, aynı amaca ulaşmak için
eşgüdüm olmalıdır.



Esneklik: Afet olgusu karşısında, sorunun çözümüne yönelik olarak yeni çözüm
geliştirilmesi konusunda esneklik sağlanmalıdır.



Profesyonellik: Afet olgusu karşısında, toplum ya da topluluğun bilinçlendirilmesi ve
bu bilincin davranış ve tutuma dönüştürülmesi konusunda bilimsellik kriterine uygun
bir yaklaşım benimsenmelidir.

Afetlere hazırlıktaki birçok gelişmelere rağmen, bölgesel ve uluslararası seviyede gelişmeyi
bekleyen afet yönetiminin farklı boyutlarına dair konular bulunmaktadır. Bunların en başında
uygulamaya ve eğitime daha fazla vurgu yapması önemsenen, açık ve anlaşılır olması gereken
etik ilkeler bulunmaktadır. Etik ilkelerin eksikliği veya yetersizliği, daha önce gerçekleşmiş
bazı afetlere müdahale esnasında ortaya çıkmıştır. 1992 yılında Andrew (Amerika tarihinde
en maliyetli kasırga) isimli kasırga Güney Florida’yı vurduğu zaman, 75,000 adet ev
yıkıldı, 1 milyon üzerinde insan sığınacak yer, elektrik, su, telefon hizmetlerinden mahrum
kalmış oldu. O dönemde maliyet 30 milyar USD aşmıştı. Amerikan Federal Hükümeti’nin
acil afet yönetim kurumu olan FEMA (Federal Emergency
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Management Agency), Andrew Kasırga’sına müdahalede FEMA tarafından kamuya yönelik
hizmetler hakkında yetersiz ve açık olmayan bilgilerin varlığı önemli kısıtlamalara neden
olduğu anlaşılmıştır (FEMA, 1992, 14).







Afet sonrasında aileleri desteklemek için gerekli finansın olmaması
Hayatta kalanların hizmet ve destek taleplerini karşılamak amacıyla yeteri kadar
zaman sorunu
Aileler tarafından satın alınması gerekli olan eşya ve materyaller üzerinde sınırlamalar
olması
Açıklanamayan prosedür ve politikaların varlığı
Belgeleme için katı bürokratik süreçlerin varlığı
Dezavantajlı grupların ihtiyaçları için gerekli olan hassasiyetin eksikliği.

Doğal afetler sosyal çalışmacılar ve acil müdahale ekipleri üzerinde yerel, ulusal ve
uluslararası seviyede büyük bir baskı oluşturmaktadır. Andrew Kasırga’sı sonrasında
Amerikan Kongresi tarafından yapılan incelemelerde, FEMA’nın önceki afetlerden yeteri
kadar ders almaması nedeniyle, Andrew Kasırga’sı sonrasında önemli sorunlarla
karşılaşılmasına yol açmıştır. Büyük ölçekli afetlerde doğal olarak var ve bilinen karmaşıklık
ve sorunlara rağmen, FEMA gibi federal seviyede bir organizasyonun yapmış olduğu hatalar,
hayatta kalanların güvenlik ve korunması konusunda emin olunmamasına yol açmıştır. Ahlaki
ve etik gerekliliklerden dolayı, tüm seviyedeki afet yönetimi kuruluşları afet sonrasında
hayatta kalanların etkin hizmetler almalarına yardımcı olacak yeterlilikte olan prosedürleri
ve stratejileri çalışmalı, hazırlamalı ve geliştirmelidir. Bu detaylarla hazırlanan ve sunulan
hizmetler, hayatta kalanların afetlerle mücadele etme yeteneğini geliştirecek ve muhtemel
uzun süreli psikolojik tepkileri azaltacaktır.
Afetler gibi olağandışı durum sırasında yerel ve destek için gelen sağlık personeli risk
gruplarına yönelik özel düzenlemeler yapmalıdır. Aşağıda bu düzenlemeleri gerçekleştirirken
dikkat edilmesi gereken kilit noktalar sıralanmıştır (Saçalıoğlu (A), 2002, 81):









Özel gereksinimleri olan risk gruplarını sistematik olarak belirleyebilecek bir sistem
geliştirilmeli. Gerekli olduğu anda bu grupların gereksinmelerini karşılayacak
önlemler alınmalı.
Risk gruplarına verilecek hizmet olabildiğince toplum tabanlı olmalı.
Risk gruplarına
yönelik hizmetler olabildiğince kendi gereksinmelerini
karşılayabilmeleri için kapasitelerini geliştirmeye yönelik olmalı.
Risk gruplarını toplumun genelinden izole etmek onları daha da marjinalleştirmek
anlamına gelecektir, bundan kaçınmak gerekir.
Afetzedelerin bir yerden diğerine nakledilmesi gerektiğinde risk gruplarına (gebe
kadınlar, yaşlılar, engelliler) uygun taşıma sistemi oluşturulmalı.
Aile desteği ya da özel destek olmadan yaşamını sürdüremeyecek olanlara ailenin
biraraya getirilmesi konusunda ayrıcalık sağlanmalı.
Risk gruplarının günlük yaşam gereksinmelerini karşılayıp karşılayamıyacakları
değerlendirilmeli.
Toplumdaki sosyal hizmet uzmanları bilinen uç noktalarda risk gruplarının sorunlarını
dinlemek ve çözümlemek üzere bulundurulmalı.
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İzole kişilerin ve grupların bulunmasına ve bu kişilere ulaşılmasına özen gösterilmeli.
Mülteci topluluklarının içindeki azınlıkların, sunulan yardıma ulaştığından emin
olunmalı.
Mülteci katılımının toplumun alt gruplarını kapsamasına özen gösterilmeli.

6.5. Afetlere Karşı Korunma Ve Engelleme Avrupa Anlaşması - EUR-OPA
Avrupa Konseyi'nin bir departmanı olan, Kültürel ve Doğal ve Kültürel Miraslar Birimi,
Afetlere Karşı Korunma ve Engelleme Konusunda Avrupa Anlaşması'nı (EUR-OPA Major
Hazards Agreement) 1987 yılında yapmıştır. Bu anlaşma ile doğal ve teknolojik afetlerle
alakalı olarak yardım organizasyonunu da EUR-OPA yapmaktadır (Council of Europe, 2015).
Bu anlaşma ile Avrupa ülkeleri ile Güney Akdeniz ülkeleri arasında doğal ve teknolojik
afetler konusunda işbirliği için bir platform hazırlanmıştır. Anlaşma genel olarak, muhtemel
tehlikelerin bilgisi, riskin engellenmesi, risk yönetimi, krizler sonrası analizler ve afetler
sonrası yapılacak olan ıslah çalışmalarını kapsamaktadır. Anlaşmaya üye olan ülke sayısı 28
Şubat 2015 tarihi itibari ile 26'ya ulaşmıştır (CoE, 2015).
Yapılan anlaşma Avrupa Konseyi'nin tüm ülkelerini kapsamadığı için "kısmi" olarak
nitelendirilir. Ancak Güney Akdeniz ülkelerinden üç tanesini kapsamına aldığı için "açık" bir
anlaşma olarak da görülmektedir. Kurum Bakanlar Oturumları sayesinde, düzenli toplanarak
siyasi olarak yönlendirilmektedir. İlave olarak, her üye ülkenin Bakanlıklarının temsilcileri
olarak kalıcı sorumlular komitesi tarafından da idari olarak desteklenmektedir. Teknik olarak
ise 25 farklı merkezde bulunan Uzmanlaşmış Merkezler Ağı tarafından ihtiyaç duyulan farklı
risk tiplerini kapsayan katkılar sağlanmaktadır. Bakanlar Komitesi, idari ve teknik personel
Anlaşma'nın gereği işleyen bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir (Council of Europe,
2015).
Bu anlaşma ile Bakanlar Toplantısı yapılacak aktivitelerdeki öncelikleri belirlemek amacıyla
her 2 veya 3 yılda bir düzenlenmektedir. Bu toplantılarda genel olarak "toplumları afetlerden
korumanın önleyici ve hazırlık politikaları" ile olacağını vurgulayan hedefler öne
çıkarılmaktadır. Bakanlar Toplantılarında alınan kararlar, koordine etmek amacıyla kalıcı
temsilciler vasıtasıyla gündeme alınmaktadır. Anlaşmanın sekretaryası Strazburg'daki Avrupa
Konseyi Agora binasında çalışmalarını sürdürmektedir (Wikipedia, 2015).
Uzmanlaşmış Avrupa-Akdeniz merkezleri ağı vasıtasıyla, Avrupa'nın bilgi, formasyon,
araştırma ve uzmanlıklarının uygulanmasında kolaylaştırıcı olmaktadır. Ayrıca, toplumun
karşılaşacağı önemli risklerden toparlanmayı ve farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan ulusal ve
bölgesel projeleri geliştirmek gibi spesifik bir role sahiptir.
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6.6. Afetlerde Müdahale Eden Kuruluşlar
6.6.1. Kızılay
Kızılay Genel Müdürlüğü; afet hizmetlerinin gereğine uygun olarak gerek genel merkezde
gerek afet bölgesinde yapılacak çadır, battaniye, yiyecek, giyecek gibi yardımların en kısa
zamanda yapılabilmesi için Kızılay organizasyonu kurar ve afetin şiddet ve yaygınlık
derecesini göz önünde tutarak, afetzedelerin geçici barınma, giyim ve diğer acil ihtiyaçlarını
karşılar. Bunun dışında seyyar aş ocakları kurarak sıcak yemek dağıtılması, yurt içinden ve
yurt dışından gelen yardımların depolanması ve dağıtılması ve gerekli görüldüğünde ihtiyaç
duyulan yerlere sağlık ekibi, kan ve kan ürünleri ve tıbbi malzeme gönderilmesi de Kızılay
Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır (Olgun, 2006, 69). Türk Kızılayı'nın misyon ve
vizyonu aşağıdadır (Kızılay, 2015).
“Türk Kızılayı’nın misyonu ulusal düzeyde afet ve yardım sorumluluklarını başarıyla yerine
getiren, başarısını sürdürmek için sürekli kendini yenileyen bir yapıyla, Dernek içi ve Dernek
dışı saygınlığını artırıp, Türk Halkının gücünü de kullanarak ülkemizde meydana gelebilecek
doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinden, savunmasız insanların etkilenme derecelerini
azaltarak ve afetlerden sonra ortaya çıkacak ızdırabı dindirerek, insan onurunu korumaktır.”
“Afet hazırlık ve müdahale alanında, ulusal düzeyde kabul gören ve örnek alınan, kendisine
ait bir model ile hizmet kalitesini sürekli geliştirerek etkin ve hızlı bir şekilde zor durumdaki
insanlara yardım etmektir.”
Kızılay'ın bünyesinde kurulan Afet Müdahale Birimi'nin görevleri kısaca şunlardır (Kızılay,
2005):


Barınma hizmetleri yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi
Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.



Beslenme hizmetleri yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi
Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.



Sağlık hizmetleri (su ve sanitasyon dahil) yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek,
Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını
sağlamak.



Haberleşme yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi
Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.



Afet Lojistiği yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek, Afet Yönetimi
Organizasyonu içerisinde yaygınlaştırmak, uygulamak/uygulanmasını sağlamak.



Türk Kızılayı fiziksel afet müdahale kapasitesini ve afet yönetiminde yer alan diğer
sektörleri, Müdürlüğün belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda, stratejik planlarda
belirlenen hedeflere uygun olarak geliştirmek.
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Türkiye Afet Yönetim Sistemi içerisinde yer alan ilgili kurum ve kuruluşlar ve Türk
Kızılayı unsurlarıyla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde, ulusal afetlere ve acil
durumlara müdahale etmek, personel ve araç görevlendirmelerini yapmak, ihtiyaç
sahiplerine dağıtmak ve afet müdahale ekipleri tarafından kullanılmak üzere gerekli
görülen tüm yardım malzemesi ve ekip malzemelerini temin etmek ve sevkiyatını
sağlamak, tüm bu faaliyetleri afet yönetimi ile ilgili usul ve esaslar çerçevesinde,
Genel Müdürlük, Toplumsal Hizmetler Faaliyet Alanı, Müdürlük ve bağlıları ile
gerçekleştirmek.



Afet Yönetimi Organizasyonu içerisinde yer alan bütün unsurları harekete geçirerek
ve koordine ederek; ülke çapında yürütülecek afet müdahale faaliyetlerine destek
sağlamak üzere, ülkemize gelen uluslararası insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini
koordine etmek ve yurt dışından gönderilecek her türlü yardım malzemesinin teslim
alınması, kaydedilmesi, stoklanması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile ilgili olarak
her türlü faaliyet ve koordinasyonu gerçekleştirmek.



OGYAP kapsamında bölge ve yerel merkezlerde afet yönetimi sisteminin
yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek.



Afet müdahale süreçlerinde insan gücü planlaması sistemini yürütmek ve geliştirmek.



Afetlere ilişkin raporlama, bilgi yönetimi yapmak, süreli ve anlık raporları hazırlamak
ve Müdürlüğe sunmak.



Faaliyet alanları ile ilgili işbirliği faaliyetlerini yürütmek.



Birimin bütçesini hazırlamak ve Müdürlüğe sunmak.



Gerekli hallerde Müdürlük bünyesinde diğer birimlere insan kaynağı ve teknik destek
sağlamak.



Müdürlük tarafından verilecek diğer işleri yerine getirmek.



Bölge Müdürlük ve Yerel Şefliklerin ilgili birimleri ile faaliyet alanlarına ilişkin
koordinasyon sağlamaktır.

6.6.2.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
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 kurulmuştur. Kurum doğrudan
Başbakanlık'a bağlı olarak çalışmaktadır. 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.
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Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını
azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini azaltmayı amaçlayan AFAD, misyonunu;
“Afetlere dirençli toplum oluşturmak” şeklinde belirlemiştir.
Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tsunamiler ve diğer birçok
afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Ancak insan ve mekânların
dirençliliğinin – insanlar ve mekânlar üzerindeki bu yıkıcı etkilere karşı koyma ve hızlı bir
şekilde ayağa kalkma yeteneği – artırılması mümkündür. Söz konusu dirençliliğin artırılması
afetlerin etkilerini, zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası toplumun ayağa kalkma
süresini minimize edecektir. AFAD misyonunu bu bakış açısıyla belirlemiştir.
Misyonumuz çerçevesinde AFAD’ın
belirlenmiştir. AFAD’ın vizyonu;

sloganı;

“Beklenmeyene

hazırlıklıyız”

olarak

“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk odaklı,
etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici
ve koordinatör bir kurum olmak.” şeklinde belirlenmiştir.
AFAD vizyonuyla; risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine haiz, hizmet
sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde güçlü ve
afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurum olmayı
öngörmektedir. AFAD’ın misyonu olan “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak” bağlamında
AFAD Stratejik Planının temel amacı, bu misyona ulaşmak için şu şekilde tanımlanmıştır;
“Stratejik plan dâhilinde stratejik yönetim sistemini kurmak ve planın etkili ve etkin
uygulanmasını sağlamak”. AFAD Stratejik planda aşağıdaki 5 temel ilkeyi kendisinin
hedeflediğini vurgulamıştır (AFAD Strateji Plan, 2012: 5):






Sürekli gelişen ve öğrenen kurum olmak
Risk odaklı bütünleşik afet yönetimi sistemi kurmak
Afet yönetimi standartlarını yaygınlaştırmak
Afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatmak
Uluslararası alanda öncü kuruluş olmak

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) amacı (AFAD, 2013, 1); afet ve acil durumlara
ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait
rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale
planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve
ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel
kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın hukuki
dayanakları aşağıda listelenmiştir (AFAD, 2013, 1):


5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun,
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7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler İle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,



7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,



Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,



Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği,



UDSEP (Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı).

Afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonundan, eğitim politikalarının oluşturulmasından
ve bu konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından AFAD sorumludur. Ulusal düzey
hizmet grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan sorumlu ana
çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet grubu
planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör,
STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur. Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların
hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, il afet müdahale planlarının hazırlanması
ve uygulanmasından valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları
sorumludur.
Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) hedefleri (AFAD, 2013, 1);









Hayat kurtarmak,
Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,
Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,
Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,
Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,
Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,
İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak,
Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır.

6.6.3.Arama Kurtarma Derneği (AKUT)
Arama Kurtarma Derneği (Kısa adı: AKUT); mağara, dağ gibi ulaşılması zor olabilecek
yerlerde veya doğal afetlerde kaybolanların aranması ve bu koşullarda kaza geçirenlerin
kurtarılması için etkinlik gösteren, Türkiye'nin arama kurtarma konusunda ilk sivil toplum
örgütüdür (AKUT, 2014).
Türkiye'de, özellikle dağcılık sporunda, kaza geçiren veya kaybolanların aranma ve
kurtarılmaları konusunda uzmanlaşmış bir kurumun bulunmamasından kaynaklanan boşluğun
doldurulması, derneğin kuruluş amacıdır.
1994 yılında yaşanan bir dağ kazasının ardından, bir grup dağcının oluşturduğu bu topluluk,
ilk kez 1995 yılı Aralık ayında Uludağ'daki Keşiştepe'de yapılan bir arama kurtarma
operasyonunda "AKUT" adını kullanmıştır.
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1996 yılında resmen kurulan dernek, 1997 yılından itibaren deprem ve sel gibi diğer doğal
afetlerde de arama kurtarma çalışmalarına katılmaya başlamıştır. Çeşitli operasyonlarla
birlikte ekip içi eğitimler, organizasyon ve tanıtım çalışmaları, kurum ve kuruluşlarla
ilişkilerin geliştirilmesi ve sponsor araştırmalarının yürütüldüğü süreçte, 1998 yılında
meydana gelen Adana-Ceyhan Depremi'nde gerçekleştirdiği enkaz arama-kurtarma
çalışmalarının ardından AKUT'a, Bakanlar Kurulu tarafından 15 Ocak 1999 tarih ve 12304
sayılı karar ile "kamu yararına çalışan dernek" statüsü verilmiştir.
Adana-Ceyhan Depremi'nde 90 gönüllüsüyle görev alan dernek; 1999 Gölcük Depremi'nde
150 gönüllüsü ile çalışmış, 1000'in üzerinde insanın çalışmasını organize etmiş, yurtiçi ve
yurtdışından gelen yardım malzemelerinin lojistik koordinasyonunda görev almıştır.
Türkiye'nin AKUT ile tam anlamıyla tanışması da, Gölcük depremi sonrasında olmuştur.
AKUT 1999 senesinde; Birleşmiş Milletler'in arama kurtarma organizasyonu olan
INSARAG'a üye olmuş, 2011 yılında INSARAG gözetmenlerinin denetiminde İstanbul'da
yapılan sınavı geçerek "Orta Ölçekli Arama Kurtarma Ekibi" ünvanını almış ve Türkiye'de
operasyonel sınıflandırmaya giren ilk üye olmuştur. Ayrıca Uluslararası Kurtarma Köpekleri
Organizasyonu (IRO) üyesidir. Dernek; yurtdışında Yunanistan, Tayvan, Hindistan, İran,
Pakistan, Mozambik, Haiti ve Japonya'daki afetlerde görev almıştır (INSARAG, 2015).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet gerçekleştikten sonraki süreç içinde de etik ilkelere uygun davranılması büyük öneme
sahiptir. Özellikle, müdahale aşamalarında dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca,
müdahalelerde ortaya çıkan etik sorunların da tespit edilmesi ve sonraki aşamalarda
tekrarlanmaması gerekmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1.
Sağlık çalışanları açısından doğal olan afetlerin yönetimi ile ilgili dört aşama öne
çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?
a)
Hazırlık evresi
b)
Uyarı evresi
c)
Kaçınma evresi
d)
Acil evre
e)
Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılanma Evresi
2.
Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetiminin önemli noktalarından bir değildir?
I- Kapsayıcı olmalıdır
II- Ortaklık sağlanmalıdır
III- Kararsızlık
IV- Esneklik
a)
I-II-III
b)
II-III-IV
c)
I-II-IV
d)
I-III-IV
e)
I-II-III-IV

3.

Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) hedeflerindendir?

I-Hayat kurtarmak
II- Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek
III-Halk sağlığını korumak ve sürdürmek
IV-Müdahale çalışmalarını ağırdan almak
a)
b)
c)
d)
e)

I-II-III
II-III-IV
I-II-IV
I-III-IV
I-II-III-IV

4.

Aşağıdakilerden hangiler AFAD’ın hedeflerindendir?

I-Geçici olarak gelişen ve öğrenen kurum olmak
II-Risk odaklı bütünleşik afet yönetimi sistemi kurmak
III-Afet yönetimi standartlarını yaygınlaştırmak
IV-Afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatmak
a)
I-II-III
b)
II-III-IV
c)
I-II-IV
d)
I-III-IV
e)
I-II-III-IV
5.
Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kızılay'ın bünyesinde kurulan Afet Müdahale
Birimi'nin görevlerindendir?
I-Barınma hizmetleri yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek
II-Spor hizmetleri yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek
III-Afet Lojistiği yaklaşım, metot ve standartlarını geliştirmek
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a)
b)
c)
d)
e)

I
I-II
I-III
II-III
I-II-III

Cevaplar:
1-c
2-c
3-a
4-b
5-c
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Örgütsel Açıdan Etik
2. Yönetsel Etik
3. Etik Yönetimi
4. Afet Yönetimi Açısından Örgütsel ve Yönetsel Etik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Örgütsel Etik Nedir?
2.Yönetsel Etik Nedir?
3. Etik Yönetimi Nedir?
4. Afet Yönetimi Etiği Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Örgütsel Etik

Örgütsel etik kavramının genel
çerçevesinin anlaşılması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Yönetsel Etik

Yönetsel etik kavramının genel
çerçevesinin anlaşılması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Etik Yönetimi

Etik
yönetimi kavramının Bu kazanımın elde edilebilmesi
genel çerçevesinin anlaşılması. için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

konusunun Bu kazanımın elde edilebilmesi
Yönetsel Etik ve Afet yönetimi
yönetsel etik ile olan ilişkisinin için ders kitabının ilgili bölümü
Afet Yönetimi
anlaşılması.
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
Örgütsel

Etik.

Yönetsel

Etik.

Etik Yönetimi.
Afet Yönetiminde Örgütsel ve Yönetsel Etik.
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YEDİNCİ BÖLÜM: ÖRGÜTSEL, YÖNETSEL ETİK ve AFET YÖNETİMİ
7.1. Örgütsel Açıdan Etik
Örgütsel etik, en genel ifadesiyle bir organizasyonun tüm paydaşlarına yönelik tutum ve
davranışlarında etik ilkelere uygun davranması durumudur. Bu paydaşların önemlilerinden
biri müşterilerdir. Öyle ki, müşterilere hizmet son derece önemli hale gelmiştir. İşletmelerin
kar maksimizasyonu artık müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Memnuniyetin
sağlanmasında, üretilen ve satılan ürünlerin güvenilir olması ve tüketiciye yeterli bilginin
verilmesi önem arz etmektedir. Her ne kadar bunlar tüketici yasaları çerçevesinde koruma
altında olsa bile, tüketiciyi kandırmaya ve aldatmaya yönelik her davranışı kanunlar
engelleyemez, dolayısıyla etik ilkelerin bu açıdan önemi büyüktür (Öztürk,1999:16).
Bir diğer paydaş ise, çalışanlardır. İnsan kaynağı şeklinde de ifade edebileceğimiz örgüt
çalışanları, işletmelerinin rekabette başarı sağlayabilmelerinin önemli bir anahtarıdır. Bu
durum da ister istemez insan kaynağını etkin kullanmayı gerekli kılmaktadır. Ancak, etkin
kullanmanın da gerek şartı, çalışanlara hem teknik hem sosyal ve psikolojik açıdan olumlu bir
çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu çerçevede, böyle bir ortamın sağlanması noktasında,
“Çalışma Yaşamı Kalitesi” kavramının geliştirildiği görülmektedir.
Bu kavram, ilk olarak, 1972 yılında Kolombiya Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta
telaffuz edilmiştir. Daha sonraki süreçte ise, bu kavramın bileşenlerine yönelik çok sayıda
çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma yaşam kalitesi, birçok fiziksel ve psikolojik unsur
çerçevesinde şekillenirken karşımıza şu konular çıkmaktadır (Turunç vd., 2010,80):







Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları.
Sürekli gelişim fırsatları.
Örgütün etik kodları ve tabi olduğu yasal düzenlemeler.
Çalışma ve özel yaşam alanı.
Çalışma yaşamının sosyal boyutu.
Adil ücret sistemi.

Bakıldığında, çalışana özel yaşam alanı sunma kaygısı ile örgütsel adaletin sağlanması gibi
konular, çalışma yaşamının kalitesinin sağlanması noktasında, etik anlayış ile İKY
fonksiyonlarını birbirine yaklaştırmaktadır. Öyle ki, etik anlayışın, aklın ve sağduyunun
yönlendirdiği görüşleri izlemek, ahlak kurallarına saygılı davranmak, özveride bulunmak
olduğu düşünülürse, iş ortamında neyin doğru neyin yanlış olduğunun ortaya konulması
noktasında da, etiğin, İKY ile bir kesişimi söz konusu olacaktır. Böylece, genel olarak bir
işletmenin uyması gereken etik kurallar iş etiği kapsamında geliştirilmiş etik kodlar ile ifade
edilirken, İKY’ne yönelik etik uygulamalar ise, bu sürecin bir alt unsuru olmaktadır.
Örneğin, Türk Hava Yolları (THY), kamuoyuna ilan ettiği kurumsal etik değerlerinin bir
bölümünü çalışanlara yönelik etik değerler olarak ifade etmiştir. Bu çerçevede, kurumun web
sayfasında, etik değerler kısmında, “Fırsat eşitliğinin sağlanması”, “Ayrımcılık ve taciz” ve
“Bağımlılık yaratan maddelerin kullanımı” başlıklarına yer verilmiştir. Fırsat eşitliği başlığı
altında, "Irk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulus, etnik köken, medeni hal, hamilelik, sakatlık veya
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malullük durumları gözetilmeksizin, tüm çalışanlarına veya iş başvurusunda bulunanlara
dürüst ve adil bir şekilde davranmak ve herkese eşit fırsat tanınmaktadır" denilmektedir. Aynı
zamanda, THY’da ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel ya da kanunen yasak başka bir
faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının
oluşturulmasına büyük önem verilmektedir (thy.com,2007).
Bireylerden organizasyonlara ve topluma kadar her alanda güvenli ve huzurlu bir yaşamın
temel koşulu etik kurallara uygun davranmaktır. Etik değerlere sahip olmak, bir
organizasyonun tüm paydaşları, ortakları, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri arasında
karşılıklı güveni, saygıyı ve anlayışı, dürüst ve açık iletişimi ve ilişkileri kolaylaştıran bir
süreci doğurmaktadır. Bu çerçevede, İKY'ne büyük görevler düşmektedir (Barutçugil, 2004,
223). Zaten İKY anlayışının kökeninde, insanı bir makine olarak görmemek ve ona kaynak
gözüyle bakmamak, değer olarak görmek, işgörenlerin sürekli artırılabilir ve geliştirilebilir
yeteneklerin varlığı doğal olarak İKY etiğini oluşturmaktadır (Akyüz, 2006: 59).
İKY’nin amaçları içinde yer alan toplumsal ve örgütsel amaçlar da etik kapsamı içerisinde ele
alınabilir. Öyle ki, İKY, toplumdan gelen istek ve baskıların işletme üzerindeki olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi ve toplumun ihtiyaçlarına karşı ahlaki ve sosyal sorumluluk
bilincine ulaşılması yönünde bir görev üstlenmelidir. Kısacası, tüm çalışanlara ve diğer
paydaşlara etik değerler çerçevesinde davranarak kurumsal itibarın sağlanmasına dönük bir
çaba gösterilmelidir. Öyle ki, Halil Saygılı ve arkadaşlarının Türkiye’de ilk 500’e giren
işletmeler üzerinde yaptığı bir araştırmada, etik ilkelerin varlığıyla kurumsal itibar arasında
bire bir kuvvetli bir pozitif ilişkiye rastlanmıştır (Saylı, vd.,2009:175).
Ayrıca, İKY’nin örgütsel amaçlar doğrultusunda insan kaynağını en optimum şekilde
istihdam etmesi ve örgütsel süreç içerisinde değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada
özellikle, “Kazan Kazan” anlayışı çerçevesinde, hem çalışanlarının bireysel hedefleri
doğrultusunda strateji ve politikalar üretmeli, hem de örgütsel amaçlara yönelik stratejiler
geliştirmelidir. Dolayısıyla, İKY’nin etik ilkelere bağlı bir politika izlemesi neticesinde,
nitelikli işgücü örgüte çekilebilecektir. Ayrıca, örgüte bağlılık artacak, işgören devir hızı
düşecektir. Öyle ki, kendine adil davranılacağını bilen bireyler, örgüte katılma hususunda
daha istekli davranacaklardır (Elis, Dick, 2003:135).
Aslında, örgütler, çalışanlarına etik değerler çerçevesinde davranarak, diğer alanlardaki etik
sorumluluklarını yerine getirme konusunda da büyük avantaj elde ederler. Öyle ki, diğer
paydaşlar ile doğrudan iletişim kuran ve örgütü onlara karşı temsil eden çoğunlukla örgüt
çalışanlarıdır. Dolayısıyla, kendilerine etik değerler içinde davranışta bulunulan çalışanların
paydaşlara da aynı etik değerler paralelinde davranış göstermesi muhtemeldir. Çünkü insan
psikolojisi gereği yöneticileri tarafından aldatıldığına ve kandırıldığına inanan bir çalışan,
kurumuna sahip çıkmayacak, ya da müşterilere veya örgütün çıkarlarına yönelik etik olmayan
davranışlarda bulunma ihtiyacı hissedecektir.
Bir bireyin etik davranışlar gösterip göstermemesi, örgütsel etkilerin altında
gelişebilmektedir. Öyle ki, işletmelerdeki etiksel ortam, çalışanların tutum ve performansları
üzerinde etkiye sahip olduğu gibi, yeni işe başlayan işgörenler de bu çalışma ortamının etik
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yapısından etkilenmekte ve bunu davranışlarına yansıtmaktadırlar. Bu durumda, örgütte etik
bir atmosfer yok ise, çalışanların hem işletmeye hem de birbirlerine karşı sadakati azalacaktır
(Filizöz, 2011:224). Aşağıdaki şekilde de hem örgütsel hem de diğer faktörlerin bireyin etik
davranışı üzerindeki etkisi görülmektedir.
Şekil 1: Örgütlerde Etik Davranış Modeli

Kaynak: Saylı, Kızıldağ,2007,237.

Etik değerlerin oluşturulması işletmelerin paydaşları arasındaki güven ilişkisinin kurulmasına
yol açmakla birlikte, iç ve dış çevrede ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından da oldukça
önemli roller üstlenmektedir. Bu çerçevede, karar verme süreçlerinde doğru olanın seçilmesi
ve uygulanması konusunda rehberlik eden "Yönetsel Etik" ise, aynı zamanda yönetimde
adalet, eşitlik ve liyakat gibi ilkelerin uygulanmasını sağlamaktadır. (Sayılı, Kızıldağ,
2007:231). Ayrıca, örgütsel etik ilkelerinin yönetici ve çalışanlara eşit derecede sorumluluk
yüklemesi ve ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlar tarafından öğrenilmesi, uygulanması,
aktarılması ve paylaşılması, etiğin örgütsel önemini daha da ön plana çıkarmaktadır (Gül,
Gökçe, 2008:383). Bu değerlerin oluşturulması ve paylaşılması konusunda ise, İKY’nin
önemli rolü bulunmaktadır. Öyle ki, özellikle de 1960’lı yıllardan itibaren etik, moral değerler,
çalışma barışı, katılımcı yönetim, endüstriyel demokrasi ve çalışma hayatının kalitesinin önem
kazanması ve işverenlerin sosyal sorumluluklarının gündeme gelmesi, İKY’nin önemini
arttırmıştır (Demirkaya 2006:6).
Etik ile İKY’nin iki temel noktada ilişki içinde olduğu söylenebilir. Birincisi, örgütte “Etik
yönetimi” ni üstlenecek bir birim şeklinde çalışmasıdır. İKY, örgütün etik değerlerine uygun
işgörenin seçiminden, etik eğtimine kadar, etik denetiminden, etik davranışların sonucunda
işgörenlerin ödüllendirilmesine kadar görevler üstlenmektedir. Öyle ki, örgütün genel
anlamda etik dışı kabul ettiği uygulamaları, çalışanlara anlatacak ve gerekli bilgilendirmeyi
yapacak olan İKY'dir. Ayrıca, oryantasyon süresince yeni işgörenlerin kurumun etik
değerlerini öğrenmesi sağlanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, İKY'nin eğitim fonksiyonu
içerisinde "etik eğitimi" de vermesi gerekmektedir (Benligiray,2004:21).
Ayrıca, İKY'ne etik ile ilgili bazı organizasyonel düzenlemeler yapma görevi de yüklenebilir.
Öyle ki, etik değerlere dayalı bir örgüt kültürünün oluşturulması için etik konusunda eğitim
ve bilinç kazandırma faaliyetleri düzenlemek, sonrasında etik davranışları ödüllendiren, etik
dışı davranışları cezalandıran bir sistemin kurulması, İKY'nin görevi olmaktadır. İlave olarak,
etik bir örgüt kültürü için, örgüt kültürüne uyumlu işgörenlerin seçilmesi de büyük önem
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taşımaktadır. Bilindiği üzere, insanlardan sahip olduğu beceriler ile iş yaşamında karşılaştığı
sorunları çözmesi beklenir. Bu anlamda, adaylardan "İş etiği ve hoşgörü becerileri" de talep
edilebilmektedir. Bu beceriler Öner tarafından şu şekilde belirtilmiştir (Öner, 2007,108):






Güç durumlarda etik davranışların uygulanması.
Diğer çalışanların fikirlerini sorma ve davranışlarını inceleme.
Cinsiyete, ırka, yaşa bağlı ve korkuya dayalı davranışları anlama.
Farklı kültüre, sosyal yapıya ve inanca sahip insanlara değer verme ve onlarla
etkileşim kurma.
Bireylerin fiziksel ve zihinsel becerilerini takdir etme ve onlarla etkileşim halinde
olabilme.

Yeşil'e göre, örgütün etik değerlerini algılayabilecek yönde davranış sergileyebilecek
adayların seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu çerçevede, örnek olay yöntemi ile adayın etik
bir durum karşısında nasıl davranabileceği tespit edilebilmektedir (Yeşil, 2011: 181). Ayrıca,
işletmeler ürettikleri etik kodları bir kalite standardına dönüştürerek, etik sertifikalarına sahip
olabilirler. Böylelikle, kamuoyunda işletmelerin etik değerleri kıyaslanabilir bir hale gelebilir.
Bunun sonucunda da, rekabetin artık günümüz işletmeleri açısından büyük önemi olduğu
düşünüldüğünde vasıf düzeyi yüksek işgörenlerin kuruma çekilerek istihdam edilmesi kolay
hale gelebilir.
Etik ile İKY’nin arasındaki ikinci ilişki ise, İKY’nin fonksiyonlarının etik değerler
çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığı ile ilgilidir. Bu çerçevede de, İKY ve etik ilişkisinin
temelde 4 unsur etrafında toplandığı söylenebilir. Bunlardan ilki "ayrımcılık" tır. Öyle ki, işe
alımdan diğer tüm süreçlere kadar her aşamada karşılaşılan bir sorundur ve aynı zamanda
ülkemizde en çok ihlal edilen bir konudur. Özellikle, çalışma yaşamında kadınlara yönelik
ayrımcılık, işe alınmada, terfide, ücretlendirmede ortaya çıkmaktadır (Özkan, Özkan,
2010:93).
İkincisi ise, özel yaşamın korunması olarak kabul edilen "mahremiyet" konusudur. Özellikle,
yeni teknolojilerin çalışma yaşamına girmesiyle birlikte, çalışanların gözetim altında
tutulmaya çalışılması böylesine bir etik sorunu gündeme getirmiştir. Ayrıca, personel
dosyalarının kişisel bilgiler içermesi, bunların mahremiyet prensibi gereği gizli tutulmasını
gerekli kılmaktadır.
Üçüncüsü ise, fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde İKY'nin gerekli tedbirler almasıdır.
Aslında fırsat eşitsizliği, ayrımcılığın bir sonucu olarak da kabul edilebilir. Çünkü fırsat
eşitsizliğinden mahrum tutulanlar, sonuçta ayrımcılığa uğramış olurlar (Akgeyik,2009:288).
Dördüncü olarak da örgütlerde mozaik bir yapının oluşmasını sağlayacak olan işgören
farklılıklarının olduğu bir ortamın oluşturulmasıdır. Dolayısıyla, farklı fikir ve düşüncelerin
olması, farklı bakış açılarına sahip bireylerin birlikte çalışabilecekleri ortamın sağlanması,
olumlu rekabet ve çatışmaları beraberinde getirecek bu da verimliliği arttıracaktır. Böylesine
bir çalışma ortamı, ancak, yöneticilerin "benim gibi" ya da "bizden" olsun anlayışının dışında
olursa sağlanabilir. Öyle ki, günümüzde İKY’nin önemli rollerinden biri de “Farklılıkların
Yönetilmesi” olmaktadır. Bu çerçevede, örgüte dâhil olan her bireyin farklı kültür ve
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duygusal özelliklere sahip olması ve yaş, ırk, cinsiyet vb. unsurlardan kaynaklanan
farklılıkların varlığı, bu yönetim sürecini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, hiçbir örgütsel
yapı çalışanlarından kültürel değerlerini terk etmelerini ya da kıyafetlerini vestiyere asar gibi
işletme kapısı girişinde bırakmalarını bekleyemez (İnce,2005:333).
Bunlara ilave olarak, “adalet” ve “hakkaniyet” kavramlarının da insan kaynakları yönetiminin
etik boyutu ile yakından ilgisi vardır. Bu yakınlık, zaten başlı başına bir etik konu olan
"adalet" kavramıyla, yönetim organizasyon literatüründe “örgütsel adalet” olarak kendine yer
bulmaktadır.
Dolayısıyla, işletme içindeki kazanımların dağıtımı, dağıtım kararlarının verilmesinde
kullanılan prosedürler ve bireyler arası ilişkileri yöneten sosyal norm ve kurallar örgütsel
adaletin belirleyicileri olmaktadır. Örgütsel adalet konusu temelde, Adams’ın Eşitlik
Teorisi’ne (Equity Theory) dayandırılmaktadır. Bu teoriye göre, çalışanlar, ilk önce,
kendilerine adil davranılıp davranılmadığına, örgüte sundukları katkılar ile elde ettikleri
kazanımları kıyaslayarak karar vereceklerdir. Ancak, bu durum adalet algıları için yeterli
olmamaktadır.
İkinci aşamada ise, diğer çalışanların katkı ve kazanımlarını kıyaslayacaklardır. Böylece,
çalışan, katkısı karşılığında aldığı ücret, terfi vb. kazanımları yerinde bulabilir. Ancak, katkısı
düşük bir çalışanın aynı kazanımları elde etmesini de adaletsizlik olarak algılayacaktır (Yürür,
2008:297). Bu döngü içinde, örgütsel adalet açısından İKY fonksiyonlarına yönelik etik bir
perspektif gelişecektir. Özellikle, ücret ve terfi konuları çalışanlar açısından birinci derecede
dikkate alınan kazanımlar olduğundan, İKY, ücret ve kariyer yönetimi uygulamalarında
adaleti ön plana çıkaran bir strateji izlemek zorundadır. Ayrıca, genel olarak İKY'nin etik ile
olan ilişkisi sonucu, şu politika ve davranışların uygulanması gerekmektedir (Arslan,
2001:91):








Sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemlerin alınması, gerekli ergonomik düzenlemelerin
yerine getirilmesi.
İşe alım sırasında doğru ve dürüst davranılması.
Geçerli ve güvenilir olmayan ve ayrımcılık içeren seçme, değerlendirme ve terfi
sistemlerinin uygulanmaması.
Adil ücret politikasının uygulanması.
Çalışanların fikir, düşünce ve eleştirilerinin dikkate alınması.
Çalışanların sendikal örgütlenmelerinin engellenmemesi.
Ödül ve ceza uygulamalarında adil davranılması.

Yukarıdaki etik değerlere uygun davranan ve çalışanlarını bu yönde özendiren
organizasyonlar, çalışanlarının motivasyonunu, örgütsel bağlılığını ve performansını
sağlayacağından uzun dönemde verimlilik artışı sağlarlar. Bununla birlikte, İKY’nin
çabasıyla işgörenlerin etik davranışlar göstermesi, ürün, hizmet, fiyat, performans kararlarının
ve değerlendirmelerinin doğru olması, örgüte rekabetçi üstünlük sağlayacaktır.
Bir diğer yönüyle, etik dışı uygulamaların olmaması, yasal kovuşturmalardan, iş kazası vb.
olumsuzluklardan ve ayrımcılık nedeniyle açılan davalardan örgüt korunmuş olmaktadır
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(Barutçugil, 2004: 223). Aksi halde, kamuoyunda bu tür olumsuzluklarla ismi anılan bir
kurumun imajı zedelenecek ve uzun vadede paydaşlarıyla sorun yaşanacaktır.
Şu da bir gerçek ki, etik konular aynı zamanda hukuki konulardır. Çünkü tarihsel süreç
içerisinde birçok mesele, ahlak ve etik çerçevesinde ele alınmış daha sonra ise kanun
koyucular tarafından yasal çerçeveye kavuşturulmuştur. Bu kapsamda, ayrımcılık ve
mahremiyet hem etik yönü olan konulardır hem de yasalarla düzenlemeye kavuşturulmuştur.
Öyle ki, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlığı altında, 5. maddesinde
ayrımcılık yasağı ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve bu hükümlere uyulmadığında cezai
yaptırımların söz konusu olduğu dile getirilmiştir. İlgili kanun maddesinde şu şekilde
denilmektedir:






"İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve
benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz."1
"İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan
işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem
yapamaz."2
"İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye,
iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona
ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem
yapamaz."3
"Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz."4

İlgili kanun maddesi, giriş kısmında ayrımcılığa uğrama ihtimali olan grupları birlikte ele
almış, daha sonra ise, çalışma biçimlerine ve özellikle de cinsiyete yönelik ayrımcılığın
ayrıntılarına yer vererek, bununla ilgili yasaklardan bahsetmiştir. Ancak, yaşa dayalı
ayrımcılıkla ilgili hükümler içermemesi bir eksiklik olmuştur.
7.2. Yönetsel Etik
Yönetim faaliyetleri, başkalarını önemli ölçüde ilgilendiren ve etkileyen kararlar almayı
gerektiren bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin içinde, örgütsel ve bireysel ihtiyaçların
karşılanmasının yanısıra, çatışmaların örgüt ve bireylerin yararını gözetecek şekilde
çözümlenmesini, örgütteki iş ve görevlerin çalışanlara adil bir biçimde dağıtılması, emeğin
karşılığının verilmesi vb. uygulamalar yer almaktadır (Pehlivan, 1998:47).

1

4857 sayılı İş Kanunu, 5.madde, 1.fıkra.

2

4857 sayılı İş Kanunu, 5.madde, 2.fıkra.

3

4857 sayılı İş Kanunu, 5.madde, 3.fıkra.

4

4857 sayılı İş Kanunu, 5.madde, 4.fıkra.
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Bununla birlikte, günümüzde işletmelerin çevrelerinde meydana gelen değişimler,
yöneticilerin çevreleri ile daha yoğun, tutarlı ve sağlıklı ilşkiler geliştirmesini zorunlu
kılmaktadır. İşletmelerin geleceği açısından son derece önemli olan bu ilşkiler ağı, sosyal ve
psikolojik faktörleri de içermektedir. Bu faktörlerin içinde etik de önemli bir yer tutmakta ve
örgüt ikliminin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır (Akbaş, 2010:121).
Bir işletmede, örgütsel açıdan etik ikliminin oluşması, etiğin biçimsel olarak, işletmenin
normal bir parçası ve düzeni haline gelmesini sağlamakta ve aynı zamanda işletmenin tüm
stratejilerinde, yöneticiler ile çalışanların tüm faliyetlerinde ve günlük kararlarında
yönlendirici bir rol üstlenmesine neden olmaktadır (Büte, 2011:173). Böylece, etik,
çalışanların örgütsel bağlıkları, örgütsel vatandaşlık davranışları, iş tatminleri, örgütsel adalet
algıları, işten ayrılma niyetleri vb. değişkenlerle de ilşkil hale gelmekte ve tüm örgütü kapsayan
bir etik anlayışın doğmasına neden olmaktadır. Bu anlayış da “Örgütsel Etik” olarak ifade
bulmaktadır (Akbaş, 2010:121).
Örgütlerde etik ilkelerin kurumsallaşması farklı yolardan olabilir. Özelikle, farklı kültürlerden
gelen üyelerin aynı tür davranışları göstermesini sağlamak, etik ilkelerin geliştirilmesinin
temel amacıdır. Bununla birlikte, örgüt içerisinde etik ile ilgili kurular ve komisyonlar
kurulabilmektedir (Gül, Gökçe, 208:381).
Örgütsel etik, örgüt içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde, örgütün ve
işgörenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, örgütsel etik, örgüt
kültürünü de önemli ölçüde etkileyerek, örgütün ve paydaşlarının gerçekleştirmesi gereken
davranışları da tanımlamaktadır. Öyle ki, örgüt kültürü, örgüt içinde paylaşılan ortak değer ve
normlar olduğuna göre, etik de bu değer ve normların şekillendirildiği bir yapıya sahip
olacaktır. Dolayısıyla, etik değerlere dayalı bir örgüt kültürünün oluşması, örgütsel etik
açısından oldukça önemlidir. Böylece, örgütün iç ve dış çevrede tutarlı ve güvenilir olması
sağlanacaktır. Aynı zamanda bu durum, işletmenin stratejik kararlar almada da işini
kolaylaştıracaktır. Çünkü etik değerler ile örgütler, çevrelerinde “Ahlaklı Kuruluş”, "Temiz
Kuruluş” olarak tanınacak, bu da kurumsal itibarı sağlayacaktır. Kurumsal itibarı olan
örgütlerin de ticari ilişkiler kurması daha kolay olacaktır (Saylı, Ağca vd., 209:173).
7.3. Etik Yönetimi
Etik, yönetim ile iki yönlü ilişki içindedir. Birincisi, yönetim davranışının etik boyutudur.
“Yönetsel Etik” olarak ifade edilen bu boyut, karar verme süreçlerinde doğru olanın seçilmesi
ve uygulanması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yönetsel etik, yönetimde adalet, eşitlik
ve liyakat vb. ilkelerin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede, etik değerlerin
oluşturulması işletmelerin paydaşları arasındaki güven ilişkisinin kurulmasına yol açmakla
birlikte, iç ve dış çevrede ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından oldukça önemli roller
üstlenmektedir (Saylı, Kızıldağ, 2007: 231).
Bu çerçevede, yönetsel etik, bir yandan yöneticilerin etik dışı davranışlarda bulunmamaları
ile ilgilenirken diğer yandan yöneticilerin etik konularda karşılaştıkları ikilemlerin
çözümünde onlara yardımcı olabilecek ilke ve standartların oluşturulmasıyla da
uğraşmaktadır (Başpınar, Çakıroğlu, 2011:103).
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Ayrıca, örgütsel etik ilkelerinin yönetici ve çalışanlara eşit derecede sorumluluk yüklemesi ve
ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlar tarafından öğrenilmesi, uygulanması, aktarılması ve
paylaşılması, etiğin örgütsel önemini daha da ön plana çıkarmaktadır (Gül, Gökçe, 208: 383).
Bu değerlerin oluşturulması ve paylaşılması konusunda ise, İKY’nin önemli rolü
bulunmaktadır. Öyle ki, özellikle de 1960’lı yılardan itibaren etik, moral değerler, çalışma
barışı, katılmcı yönetim, endüstriyel demokrasi ve çalışma hayatının kalitesinin önem
kazanması ve işverenlerin sosyal sorumluluklarının gündeme gelmesi, İKY’nin önemini
artırmıştır (Demirkaya, 2006:6).
İkincisi ise “Etik Yönetimi” kavramını ortaya koyacak ve etiğin örgüt içinde yönetilmesini
sağlayacak süreçtir. Öyle ki, etiğin örgüt içinde geçirdiği kurumsallaşma sürecinden sonra,
belirli bazı kuralar çerçevesinde yönetilmesi de gerekmektedir. Ayrıca, etik yönetimi sürecine
örgütün sahip olduğu etik kodlar, sosyal sorumluluklar ve sosyal sorumluluk standartlarının
altyapı oluşturması gerekmektedir. Yeşil’in aktardığına göre, Weaver (201), işletmelerin etik
yönetimini, etik hattı, etikten sorumlu kişiler ve etik prensipler (kodlar) oluşturma süreci
olarak tanımlamaktadır (Yeşil, 201:172).
Ayrıca, Fortune Dergisi yaptığı araştırmada işletmelerin ne tür etik programlara sahip
olduğunu tespit etmeye çalışmıştır. Araştırma sonuçlarına göre en çok karşılaşılan etik
programlar şunlardır (Yeşil, 201:172):







Etik politka bildirgeleri.
Etik konusunda yönetimin sorumluluklarına yönelik yönergeler.
Etik ofisleri.
Etik telefon hatı yada raporlama sistemi.
Etik eğitmi.
Etik araştırma birimleri.

Yeşil’in aktardığına göre, Morland ise, etik yönetiminin temel aşamalarını; Motive etme,
formüle etme, entegrasyon ve değerlendirme olarak ifade etmiştir. Bu doğrultuda, motive
etme aşaması, etik program için gerekçe oluşturma, formüle etme aşaması ise etik ile ilgili
somut adımların atılması anlamına gelmektedir. Entegrasyon aşaması ise, etik programın
uygulanmasıdır (Yeşil, 201:173).
Etik yönetimi, doğrudan tepe yönetiminin bir sorumluluğu olduğu gibi, insan kaynakları
yönetimi (İKY)’nin sorumluluk alanına girmektedir. Çünkü İKY, örgütün etik değerlerine
uygun işgörenin seçiminden, etik eğtimine kadar, etik denetiminden, etik davranışların
sonucunda işgörenlerin ödüllendirilmesine kadar görevler üstlenmektedir. Öyle ki, örgütün
genel anlamda etik dışı kabul etiği uygulamaları, çalışanlara anlatacak ve gerekli
bilgilendirmeyi yapacak olan İKY birimidir. Ayrıca, oryantasyon süresince yeni işgörenlerin
kurumun etik değerlerini öğrenmesi sağlanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, İKY'nin eğitm
fonksiyonu içerisinde "etik eğitmi" de vermesi gerekmektedir (Benligiray, 204:21).
Ayrıca, İKY'ne etik ile ilgili bazı organizasyonel düzenlemeler yapma görevi de yüklenebilir.
Öyle ki, etik değerlere dayalı bir örgüt kültürünün oluşturulması için etik konusunda eğitm ve
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bilnç kazandırma faliyetleri düzenleyen, sonrasında etik davranışları ödülendiren, etik dışı
davranışları cezalandıran bir sistemin kurulması, İKY'nin görevi olmaktadır. İlave olarak, etik
bir örgüt kültürü için, örgüt kültürüne uyumlu işgörenlerin seçilmesi de büyük önem
taşımaktadır. Bilindiği üzere, insanlardan sahip olduğu beceriler ile iş yaşamında karşılaştığı
sorunları çözmesi beklenir. Bu anlamda, adaylardan "İş etiği ve hoşgörü becerileri" de talep
edilebilmektedir. Bu beceriler Öner tarafından şu şekilde belirtilmiştir (Öner, 2007:108):






Güç durumlarda etik davranışların uygulanması.
Diğer çalışanların fikirlerini sorma ve davranışlarını inceleme.
Cinsiyete, ırka, yaşa bağlı ve korkuya dayalı davranışları anlama.
Farklı kültüre, sosyal yapıya ve inanca sahip insanlara değer verme ve onlarla
etkileşim kurma.
Bireylerin fiziksel ve zihinsel becerilerini takdir etme ve onlarla etkileşim halinde
olabilme.

Ayrıca, işletmeler ürettikleri etik kodları bir kalite standardına dönüştürerek, etik
sertifikalarına sahip olabilirler. Böylelikle, kamuoyunda işletmelerin etik değerleri
kıyaslanabilir bir hale gelebilir. Bunun sonucunda da, rekabetin artık günümüz işletmeleri
açısından büyük önemi olduğu düşünüldüğünde vasıf düzeyi yüksek işgörenlerin kuruma
çekilerek istihdam edilmesi kolay hale gelebilir (Kavi, Koçak, 2010:143).
Yönetim etiği yada yönetsel etik, genel olarak yönetim ile ilgili faaliyetlerde uyulması gereken
ilkeler veya davranış kuralları olarak tanımlanmaktadır (Kolçak,2010:56). Dolayısıyla
yönetim etiğinde, yönetsel kararların verilmesinde tutarlı ve tarafsız olmak ile bireylerin
kişiliklerine saygı duymak önemli bir yer tutmaktadır (Aydın,1998:6).
Yönetim etiğine ilişkin temel ilkeler; adalet, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk ve
hesap verebilirlik, insan haklarına bağlılık ve kuruma sadakat, olumlu insan ilişkileri kurma
ve kaynakları etkin kullanma yani tutumluluk olarak belirlenmektedir.
Yönetsel etiğin üç aşamada uygulama alanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, yöneticilerin kişisel
doyumları ile ilgilidir. Örneğin, kaynakların kurum çıkarlarına dönük değil de yöneticinin
kendi çıkarları için kullanımı gibi. İkincisi ise, yöneticilerin işle ilgili başkalarının çıkar
sağlamasına izin verme ya da tam tersi zararlarına olacak haksız kararlar verme durumudur.
Haksız olarak birini işten çıkartmak ya da kurum içinde birilerini kayırmak örnek olarak
verilebilir. Üçüncü olarak ise, günlük yönetim işlerinde doğru karar verilip verilmemesi ya
da kararlarda ve politikalarda uygulanan yöntemin uygunluğu ile ilgili durumlardır (Kolçak,
2012:57).
Yönetim faaliyetleri, başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen kararlar almayı
gerektirdiğinden etik açıdan çok hassas olunması gereken bir süreci uygulamayı
gerektirmektedir. Öyle ki, bireylerin kazanımlar elde etmesinin yanında onların yaşadığı
çatışmaların çözümünde bile birey ve kurum çıkarlarının gözetilmesi önemli bir yer
tutmaktadır. Bununla birlikte, iş ve görev dağılımlarının, ücretin adil bir şekilde belirlenmesi
kadar işgörenlerin tarafsız birşekilde değerlendirilmesi de etik açıdan önemli yer tutmaktadır
(Kaplan, 2009 :345).
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Üst düzey yöneticiler, işletmelerin hem iç hem de çevresel durumlarını analiz ederek
işletmenin uzun vadeli amaçları doğrultusunda işletmenin kaynaklarını kullanan ve işletmelere
yön veren bireylerdir. Dolayısıyla, işletme içinde en fazla yetki ve sorumluluğa sahip olan
kişiler olan tepe yöneticiler, işletmenin çıkarlarının yanında çalışanlar, hissedarlar, müşteriler,
tedarikçiler, devlet ve kamuoyu vb. paydaşlar için en doğru kararları alması gerekmektedir
(Türker, 2007:126-127).
Ayrıca, alt kademe yöneticilerin ise, bulunduğu departmanlara göre etik sorunlar da
farklılıklar göstermektedir. Örneğin, bir muhasebe müdürü ile pazarlama müdürü ya da insan
kaynakları yöneticisinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karşı karşıya kalacağı etik
sorunlar da farklılık gösterecektir (Türker, 2007:127).
7.3. Afet Yönetimi Açısından Örgütsel ve Yönetsel Etik
Yönetsel uygulamalar, ister özel ister kamu sektörü dikkate alındığında, gereği gibi yerine
getirilmediğinde aynı zamanda etik dışı uygulamalara da neden olmaktadır. Örneğin, 1999
Marmara depremi sonrasında, çeşitli bakanlıklardan ve sıralı makamlardan görev gereği
bölgeye gelen idari ve teknik heyetlerin birbirleri ile mülki ve yerel idarelerle koordineli
çalışmamaları nedeniyle halkta ve afetle görevli kişiler arasında kargaşa ortamı oluşmuştur.
Bu durum, ister istemez kaynak, emek ve zaman israfına neden olmuştur. Bu da sadece
enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok insanımızın hayatına mal olmakla kalmayıp;
kaynakların koordine edilememesine, bazı yerlere ihtiyaç fazlası malzeme giderken,
bazılarına hiç gitmemesine neden olmuştur (Kadıoğlu, 2011:115).
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Aslında bütün bu problemlerin ardında yatan temel nedenler şunlardır (Kadıoğlu, 2011:115):





Olaya müdahale eden kurumlar arasında yönetim açısından ortak planların ve
programların geliştirilmemiş olması.
Müdahale birimlerinin meydana gelen afete yönelik müdahalelerde genişleme ve
küçülme özelliği gösterememesi.
Müdahale için önceden planlanmış ve hazırlanmış tesislerin olmaması.
Kapsamlı bir kaynak yönetimi stratejisinin olmayışı.

Afetlere müdahalenin gerektiği şekilde yerine getirilebilmesi için "Olay Komuta Sistemi"
(OKS)'nin var olması önem arz etmektedir. Bu sistem, bir afete karşı müdahalenin “komuta,
kontrol ve koordine” edilmesi için geliştirilmiş bir modeldir. Bu model sayesinde, olaya
müdahalede sorumlu birbirinden farklı kurum ve organların, ortak bir amaç doğrultusunda
hareket ederek can, mal ve çevrenin korunması sağlanmış olmaktadır.
Böylece beklenmedik bir acil durumda:





Kimin neyi yapacağı
Kimin kime rapor vereceği
Belirlenen kaynakların bir arada ne şekilde çalışacağı
Nasıl iletişim kurulacağı vb gibi sorulara cevap verilebilir.

Özet olarak Olay Komuta Sisteminde (Kadıoğlu,2011:118).:






Önceden tanımlanmış amaç ve görevler söz konusudur.
Modüler, esnek yapıdadır.
Hiyerarşik yapı – kimin kime bağlı olduğu bellidir.
Kontrol: Hiyerarşideki bir yönetici optimum 5 kişiden; en çok 7 kişiden sorumludur.
Hesap verme – belgeleme unutulmamıştır.

Afet yönetimi açısından afetle mücadelede bulunan örgüt ve kurumların etik ilkeleri ve etik
kodları değerlendirildiğinde şu örneklerle karşılaşılmaktadır. Örneğin, afetle mücadele
denince ilk akla gelen ve 146 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Kızılay’ı, etik ilkelerini şu
şekilde ifade etmektedir (kizilay.org.tr, 2015:1):





İnsanlık ilkesi: İnsan hayatının ve sağlığının korunması, insan onuruna saygı
duyulması ile ilgili değerleri kapsar.
Ayrım Gözetmeme ilkesi: Kızılay, milliyet, ırk, din, inanç, sınıf ve siyasi düşünce
farkı gözetmeksizin insanlara ve hastalara eşit mesafede hareket eder.
Tarafsızlık ilkesi: Kızılay’ın her hastanın ya da afetzedenin güvenini kazanmaya
çalışması ile ilgilidir.
Bağımsızlık ilkesi: Kızılay’ın herhangi bir otoriteye bağlı olmaksızın, hayır kurumu
niteliği doğrultusunda bağımsız hareket ettiğini ifade eder.

Kızılay’ın yanı sıra, 1995 yılında “Arama Kurtarma Derneği” adı altında kurulan AKUT’un
ise, benzer şekilde, etik değerleri şu şekilde yer almaktadır(http://www.akut.org.tr/disiplinetik-yonetmeligi):
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İnsan hayatını kurtarmak: AKUT’un kurulma amacının bu değere bağlı olarak
ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
Gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik: AKUT, dağ ve doğa kazalarında, doğal
afetlerde yada yardım gereken herhangi bir kazada insanlara yardım etmeyi gönüllülük
esası ile sağlamakta ve bu yardımın karşılığında hiçbir menfaat beklememektedir.
Dürüstlük ve güvenilirlik: Herhangi bir çıkar gözetmeksizin gönüllü olarak insan
hayatını kurtarmayı amaç edinmiş AKUT üyesi, afet zamanı kazazedelere karşı her ne
sebeple olursa olsun dürüst, tutarlı, güvenilir olmak zorundadır
Bağımsızlık: Bu değer, AKUT’un maddi ve manevi bakımdan bağımsız olduğunu
ifade etmektedir. AKUT, faaliyetlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu
eğitim, malzeme vb. gereksinimlerini karşılayabilmek için, bağış yada sponsorluk
anlaşmaları yapmaktadır. Ancak, AKUT bu anlaşmaları yaparken, kendini bağlayıcı,
kısıtlayıcı, taraf yapıcı, engelleyici anlaşmalardan kaçınmaktadır.
Medya ile doğru ilişkiler kurmak: Medyaya bilgi verirken doğru, dürüst, yayıncılık
ilkelerine uygun davranılmalı, karşı taraftan da aynı dürüstlük beklenmeli yada
istenmelidir. Medya ile her zaman ölçülü ilişki sürdürülmelidir. Operasyonlarda
medyaya verilecek yada arşive konacak fotoğraf, film, dia vb. çekimler yetkili kişiler
tarafından gerçekleştirilmeli ve dağıtılmalıdır.
Açıklık: AKUT ve AKUT üyeleri, her zeminde açık ve şeffaf ve hesap verebilir
olmalıdır. Bu durum, hem kamuoyuna hem de üyelere karşı geçerlidir.
Gelir elde etmede kurumsal çıkarın gözetilmesi: Bağış ve yardımların yetmemesi
nedeniyle, ticari faaliyetlerde bulunulsa bile, buradan elde edilecek gelir, kişisel
çıkarlara değil, AKUT’un kuruluş amaçları doğrultusunda harcanmalıdır.
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ÖRNEK OLAY

AFAD'dan bilim adamlarına 'etik' uyarısı
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bilim adamlarından kamuoyunu
rahatsız edecek açıklamalardan kaçınmalarını ve yapacakları açıklamalarda etik kurallara
uygun davranmalarını istedi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP2023) kapsamında; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan
"Türkiye Diri Fay Haritası" çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Bazı yayın organlarında bugün ''fay hatlarının boyunun uzadığı, beklenen deprem
büyüklüklerinin değiştiği'' şeklinde yorumların yer aldığına işaret edilen açıklamada, şu
ifadeler kullandı:
''Konuyla ilgili açıklamada bulunan bilim adamlarından Başbakanlık AFAD olarak bilgi
istenilmiş olup, alınan bu görüşler Deprem Danışma Kurulu'nca değerlendirilecektir.
MTA'nın yaptığı çalışmalar değerlendirildiğinde Türkiye Diri Fay Haritası'nın 1992 yılında
yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'ndan daha detay bilgileri içerdiği görülmektedir.
Türkiye Diri Fay Haritası ile ilgili detaylı bilgi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacaktır.''
Açıklamada, son günlerde deprem tahminleriyle ilgili açıklamaların da bazı basın organlarında
önemli yer tuttuğu kaydedilerek, AFAD Başkanlığı Deprem Danışma Kurulu'nca belirlenen
Etik Kurallar çerçevesinde, değerli bilim adamlarının kamuoyunu rahatsız edecek şekilde
açıklamalardan kaçınmaları, yapacakları açıklamalarda da etik kurallara uygun
davranmalarının doğru olacağı vurgulandı.
Depremlerin önceden belirlenmesi ve tahminleri konusunda değerlendirmeler yapılmasının,
günümüz teknolojisinde imkansız olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bilgi birikimleri ve
deprem konusunda yapılan araştırmaların da bu soruya henüz cevap veremediği ifade edildi.
Kaynak:http://www.haber7.com/guncel/haber/892882-afaddan-bilim-adamlarina-etik-uyarisi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Örgütlerin etik ile yakından ilişkisi söz konusudur. Bu çerçevede, örgütlerin geliştirdiği etik
kodları söz konusu olmaktadır. Aynı zaman da etiğin de yönetilmesi gerekmektedir. Bu
doğrultuda, afet süreci içersinde yer alan örgütlerin de etik bir boyuta sahip olması gerekli
olmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Kızılayı’nın ilkelerinden değildir?

I-İnsanlık ilkesi
II-Ayrım Gözetme ilkesi
III-Tarafsızlık ilkesi
IV-Bağımsızlık ilkesi
a) I-II-III
b) I-II-IV
c) II-III-IV
d) I-III-IV
e) I-II-III-IV

2.

Aşağıdaki parametrelerden hangisi etik davranış modelindeki kültürel etkilerden
değildir?

a)

Aile

b) Eğitim
c)

Din

d) Medya/Eğlence
e) Patron
3. Aşağıdaki parametrelerden hangileri etik davranış modelindeki bireysel
etkilerdendir?
I- Örgüt kültürü
II- Kişilik
III- Cinisyet
IV- Tarihi geçmiş
a) I-II-III
b) I-II-IV
c) I-III-IV
d) II-III-IV
e) I-II-III-IV
4. Aşağıdaki parametrelerden hangisi etik davranış modelindeki örgütsel etkilerden
değildir?
I- Örgüt kültürü
II- Rol modelleri
III- Algılanan baskı
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IV- Cinisyet
a) I-II-III
b) I-II-IV
c) I-III-IV
d) II-III-IV
e) I-II-III-IV

5. Aşağıdakilerden hangileri yönetsel etiğin temel bileşenlerindendir?
I-Adalet
II-Eşitsizlik
III-Liyakat
IV-Dürüstlük
a) I-II-III
b) I-II-IV
c) I-III-IV
d) II-III-IV
e) I-II-III-IV
Cevaplar:
1-d
2-e
3-d
4-a
5-c
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SEKİNCİ BÖLÜM
KAMU ve SİYASET ETİĞİ AÇISINDAN AFET YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Siyaset ve Siyaset Etiği
2. Afet Yönetimi Açısından Siyaset Etiği
3. Kamu Etiği ve Afet Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Siyaset Etiği nedir?
Kamu etiği nedir?
Afet Yönetimi ile Siyaset etiği arasında nasıl bir ilişki vardır?
Afet Yönetimi ile Kamu etiği arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Siyaset Etiği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Siyaset kavramını ve etik ile
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
olan ilişkisinin öğrenilmesi.
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Siyaset Etiği
Afet Yönetimi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
yönetiminin
siyaset
ve Afet
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
boyutu ve etik ile olan
Kaynaklar bölümünde yer alan
ilişkisinin anlaşılması.
temel eserlere başvurulabilir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Kamu Yönetimi ve Kamu yönetimi ve kamu etiği çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
kavramlarının anlaşılması.
Kamu Etiği
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Kamu Etiği ve Afet Afet yönetiminin kamu etiği ile çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
olan ilişkisinin anlaşılması.
Yönetimi
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
Siyaset Etiği
Kamu Etiği
Afet Yönetimi ve Siyaset Etiği
Afet Yönetimi ve Kamu Etiği
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SEKİZİNCİ BÖLÜM: SİYASET ETİĞİ ve AFET YÖNETİMİ
8.1. Siyaset ve Siyaset Etiği
8.1.1. Siyaset Kavramı
Siyaset ve politika kavramları eş anlamlıdır. Gündelik hayatta her ikisi de kullanılmaktadır.
Siyaset ve politika kelimeleri eş anlamlı olarak kullanılsa da ikisinin de kökeni ve kültürü
farklılıklar içermektedir. Politika, (politics), eski Yunanca’da “şehir” anlamına gelen “polis”
kelimesinden türemiştir. Polis, devlet anlamında; politeia, anayasa veya cumhuriyet; politike,
devlet yönetme sanatı; siyaset, devlete ait işler; politikos, devlet adamı; politis, vatandaş
anlamında kullanılmaktadır. Kavram olarak politika, devlet işlerini idare etme, ülkeyi
yönetme, devletlerarası ilişkiler kurma ve yürütme sanatı olarak ifade edilmektedir. Diğer bir
taraftan da herhangi bir konuda takip edilen yol, yöntem anlamına gelmektedir.
Siyaset ise Arapça kökenlidir ve "at eğitimi" anlamına gelmektedir. Öyle ki at bakıcısı olan
seyis kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Günümüz Arap toplumunda siyaset kavramı,
"rezil etmek" anlamında kullanılmaktadır. Türk-Osmanlı geleneğinde ise siyaset kelimesi,
devlet yönetme sanatının yanında, devlete karşı işlenen suçlara verilen veya kamu düzenini
sağlamak için verilen cezaları da ifade etmek için de kullanılmıştır.
Max Weber siyaseti, devletler arasında veya bir devlet içindeki gruplar arasında iktidarı
paylaşmak veya iktidarın paylaşımında etkili olmak için verilen mücadele olarak
tanımlamıştır (Akyüz,2009:94).
8.1.2. Siyaset Etiği
Siyaset ve etik birlikte düşünüldüğünde değişik görüş ve tartışmalara neden olan bir içeriğe
sahiptir. Öyle ki, bazı teorisyenlere göre siyasette ahlak yoktur. Çünkü, siyasi yöneticilerin
reel dünyada etkili olabilmeleri, etkin bir yönetim sergileyip vaatlerine ulaşabilmeleri için
kendilerini ahlak kuralları ile sınırlamamaları gereği görüşü söz konusu olmuştur. Sonuç
olarak, siyasetin yapısı gereği etik davranmak mümkün olmamaktadır (Cevizci, 2013:185).
Siyasal ahlak, siyasal yapıların, kurumların, rollerin, düşüncelerin ve eylemlerin toplumsal
yaşamın olanaklı, uyumlu, olumlu ve verimli sürmesini sağlayacağı düşünülen normlarıdır.
Başka bir tanımlamaya göre ise devlet ve ülke yönetiminde yönetenlerin ve yönetilenlerin
uygulamaları, uymaları gereken kurallar, ilkeler ve yöntemler demektir.
Siyaset ve etik denince ilk akla gelenlerden biri de, siyasilerin kendilerini destekleyenlere
sunduğu çıkarlardır. Öyle ki, siyasiler genellikle kendini destekleyenlere "arpalık" olarak
tabir edilen menfaatler sunmaktadır (Akyüz,2009:98). Bu durum, "Patronaj" ismiyle
kavramlaştırılmıştır. Öyle ki, patronaj, siyasilere itaat edenlerin, siyasiler tarafından
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korunması anlamına gelmektedir. Özellikle demokratik toplumlarda siyasetçi, toplumu
yönlendirmekten çok toplum tarafından yönlendirilmektedir. Siyasetçi toplumun aynasıdır;
çünkü siyasetçi profili halkın tercihlerine göre şekillenmektedir. Şayet toplum hayatında
yolsuzluk ve usulsüzlük bir yaşam biçimine dönmüşse siyasetçinin de öyle olması
kaçınılmazdır. Dolayısıyla siyasetçiye yöneltilen eleştiriler topluma yöneltilmiş demektir.
Ayrıca, patronajın aksine bir ülkede dezavantajlı gruplara siyasi otoritenin tanıdığı pozitif
ayrımcılığa yönelik düzenlemeler de siyasetin etik ile ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu
durumda, siyasiler uyguladıkları politikalar yoluyla, belirli bazı kesimlere ayrıcalık tanıyarak
etik bir davranışta bulunmaktadırlar (Yenigün, 2015:110).
8.2. Afet Yönetimi Açısından Siyaset Etiği
Afet yönetimi ile siyasi partilerin, hükümetlerin ve siyasal mekanizmaların ilişkisine
baktığımızda, genel hatlarıyla üç alanda yapılan etik dışı sürçlerin olduğu görülmektedir.
Bunlardan ilki, yapılan icraatlar ve seçimler öncesi verilen vaatler açısından karşımıza
çıkmaktadır. Öyle ki, seçmen-siyasetçi ilişkilerinde tarafların birbirleri hakkındaki tutum ve
davranışları toplumun değer yargılarını şekillendirmede önemlidir. Her seçim döneminde
yakın çevresine iş garantisi isteyen, kaçak inşaat ve gecekondu talebini gündeme getiren ve
bunları yerine getiren siyasilere oy veren bir toplumun afet ile yüzleştiğinde siyasileri
suçlaması oldukça büyük bir çelişkyi ortaya koymaktadır. Ayrıca, her türlü altyapıdan yoksun,
imara aykırı ve hatta mülkiyet haklarına tecavüzle oluşan yapılar da çoğu zaman siyasi
kazanımlar doğrultusunda hayata geçirilmektedir (Kitapcı, 2009:501).
Şehirleşme sürecinde yapılan yanlışlar aynı zamanda siyasi kararlardaki etik dışı davranışlarla
şekillenmektedir. Öyle ki, ülkemizde yıllar boyunca, afet öncesi riskleri azaltmak yönünde
değil de, tam tersine sırf siyasi çıkarlar doğrultusunda afet risklerini artırmaya neden olan
kararlar alınmıştır.
Bir diğer yandan da siyasilerin kentleşme politikalarındaki etik olmayan sonuçlardan biri de
mekansal ayrışmaların bazı kesimlerin dışlanmasına neden olmasıdır. Öyle ki, mekânsal
ayrışma, insanları gelir grupları bazında sosyal dışlanmaya maruz kalacakları farklı mahalle
ve bölgelerde yaşamalarına neden olmaktadır.
Siyasilerin ikinci olarak ise, afet yönetimi süresince aldıkları tavır, yaptıkları açıklama ve
uygulamalar açısından etik sorunlar karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle bu süreç içersinde
muhalefet partileri, iktidar partilerini eleştirmekte, onların yetersiz kaldığını vurgulamaktadır.
Bu durum bazen önü alınamaz bir polemiğe dönüşmekte ve yapılması gereken işler ve
faaliyetler aksayabilmektedir. Dolayısıyla, muhalefetin eleştirmek yerine eksiklikleri
gidermek yönünde önerilerde bulunması yada çaba göstermesi afet durumlarında yapılması
gereken bir davranış biçimi olacaktır. Tabi ki, afet sonrası süreçte siyasi partilere düşen en
önemli görevlerden birisi de afet ile ilgili sorunların giderilmesi noktasında yasama organını
yoluyla yasal oluşumların önünün açılmasıdır. Örneğin, 23 Ekim 2011'de meydana gelen Van
Depremi sonrasında, Afet yasası" olarak bilinen ve 16 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen
6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 31
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Mayıs 2012 tarihinde, 28.309 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekim_ 2011_Van_ depremi).
Üçüncü olarak ise, siyasi açıdan afet ile etiğin kesiştiği noktalardan biri de belki kamu
yönetimi boyutuyla da ele alınması söz konusu olacak afetle ilgili kurumların yönetsel
sorunları ile ilgilidir. Öyle ki, kızılay vb. kurumlar yıllarca gerekli donanım ve personel
olmadan yönetilmiş ve afetlere hazır halde tutulmamıştır.
8.3.Kamu Etiği ve Afet Yönetimi
8.3.1. Kamu Yönetimi Kavramı
Kamu yönetimi, en genel ifadesiyle, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu
halkla olan ilişkisini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden oluşan bir disiplin
olarak ifade edilmektedir (Aydın,2013:26). Bununla birlikte kamu yönetimi, kamu hizmetinin
sunulmasıyla ilgilidir. Kamu hizmeti ise, devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından veya
onların denetim ve gözetimi altında halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak
üretilen ve sunulan mal ve hizmet üretimi olarak ifade edilebilir. Kamu yönetimi, bu
özelliğinin yanında kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi ile ilgili tüm faaliyetleri
de ifade etmektedir (Eryılmaz, 2011:9). Ayrıca, kamu yönetimi, yasama, yürütme ve yargı
organları arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Bu ilişkiler, kamu politikalarının
oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir (Polatoğlu, 2003:55).
Kamu yönetimi, devletlerin örgütsel görünümünü yansıtmaktadır. Dolayısıyla, devlet,
yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için ulusal ve yerel düzeyde çeşitli
örgütlenmelere gitmektedir (Parlak,2001:8). Bunlar merkezi yönetim olan valilik,
kaymakamlık gibi kurumlar, yerel düzeyde de belediyeler olmaktadır.
8.3.2. Kamu Etiği Kavramı
Kamu yönetiminde bir etik hiyerarşi söz konusudur. Hiyerarşinin ilk aşamasında kamu
çalışanının kendi "bireysel ahlakı" söz konusudur. Öyle ki bu ahlakın kazanılması aile, dini
inanç, kültürel ve toplumsal değerler ile şekillenir. İkinci aşamada ise, "mesleki etik"
bulunmaktadır. Mesleki etik ise, kamu çalışanının görevini yaparken, mesleğini gerekli
normlar doğrultusunda yerine getirmesi anlamına gelmektedir. Üçüncü olarak ise, "örgütsel
etik" boyutu ile kamu görevlileri faaliyetlerini, çalıştıkları kurumun kültürel ve etik boyutu
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doğrultusunda hayata geçirmek zorunda kalmaktadırlar. Son olarak ise, "toplumsal etik"
gelmektedir. Bu doğrultuda, kamu çalışanları aynı zamanda toplumun yararına, onların lehine
olacak davranışları yerine getirmelidirler (Yatkın, 2015:14).
Kamu yönetiminde etik dışı durumların başında, kamu çalışanlarının kendileri için mali kazanç
sağlamaları, siyasi veya nüfuz sahibi kişilerin talepleri doğrultusunda hareket etmeleri, rüşvet
almaları, nepotizm (akraba kayırmacılığı) uygulamaları, yolsuzluk gelmektedir Buna karşın
kamu çalışanlarının uyması gereken etik kurallar ise, talimatlara uyma, tarafsız olma,
gizliliğe uyma, siyasi baskı altında kalmama, ikinci bir iş edinmeme, sadakat ve dürüstlükten
ayrılmama olarak özetlenebilir (Baydur, 2004:35).
Bununla birlikte, kamu hizmetlerinde yer alması gereken etik standartlar ise şu şekilde ifade
edilebilir (Baydur, 2004:40):








Kamu hizmetlerinde etik standartlar açık ve anlaşılır olmalı,
Etik kurallar yasal düzenlemelerle çelişki içinde olmamalı,
Kamu görevlileri için etik klavuz ve danışmanlık mekanizmaları kurulmalı,
Kamu görevlileri, kendilerine karşı yapılan haksız eylemlere karşı hak ve
yükümlülüklerini bilmeli,
Karar alma süreçleri şeffaf olmalı ve kamuoyu bilgilendirilmeli,
Yönetim sistemi, bozulmalarla mücadele edebilir hale getirilmeli,
Yönetim karar ve politikalari etik davranislari ilerletmeye dönük olmalıdır.

2004 yılında 5176 sayılı kanun ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kurulması kabul
edilmiştir. Kanunun 1.maddesinde, kanunun amacı, "Kamu görevlilerinin uymaları gereken
saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış
ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş,
görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir." denilmektedir (Resmi Gazete,
2004:8831).
8.3.3. Afet Yönetimi Açısından Kamu Etiği
Yaşamanın en doğal insan hakkı olması, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi kamu
y ö n e t i m l e r i n i n ilk s o r u m l u l u ğ u d u r . İnsanları ve toplumları tehdit eden doğal afetler
olmadan önce ve olduktan sonra mücadele etmek, kamu yönetiminin en ciddi
düzenlemelerinden biri olmak durumundadır.
Afetten önce afet zararlarının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması ve ilgili
düzenlemelerin yapılması ile afet sırasında kurtarma, ilk yardım vb. uygulamalar konusunda
ve son olarak da afet sonrası yeniden imar faaliyetleri ile ilgili olarak kamu yönetiminin
rolünde giderek bir artıştan bahsedebiliriz. Ancak, etik dışı uygulamalar açısından ise, afet
ile ilgili kurumların yönetsel sorunları ön plana çıkmaktadır.
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Geçmişten günümüze en köklü kurumların başında gelen ve özellikle de, afet denildiğinde ilk
akla kurum Kızılay'dır. Ancak, 1999 Marmara Depremine kadar Kızılay'ın nasıl yönetildiği
ve kurumsal altyapısının yeterli olup olmadığı yeterince sorgulanmamıştı. Ancak, deprem ile
birlikte, kurumsal gerçekler ortaya çıkmıştır. O dönemde, Kızılay'ın deprem bölgesine geç
gelmesi ve çadırlarının yetersizliği vb. sorunlar, kurumun içinin boşaltıldığını ortaya
koymuştur.
Bu durum, milletvekillerini harekete geçirmiş Meclis'te grubu bulunan tüm partilerden 43
milletvekilinin imzaladığı önergede, Kızılay'ın geliri ile verdiği hizmetlerin bağdaşmadığı
vurgulamış ve "Asıl amacı afetzedelere yardımda öncü olan Kızılay'ın modern dünyanın
yakaladığı hizmet standardını neden yakalayamadığı, yaşanan bu tarihi derpem sonucunda
kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplamıştır" denilmiştir (http://arsiv.sabah. com.tr/1999
/08/26/g02.html)*
Ayrıca, Kızılay yöneticileri ile ilgili de inceleme başlatılmıştır. Başbakanlık Teftiş Kurulu
Başkanlığı'na bağlı müfettişler ile TBMM Kızılay Araştırma Komisyonu'nu üyelerinin
yaptıkları araştırma sonunda Kızılay yöneticilerinin trilyonluk mal varlığına sahip oldukları
ortaya çıkmıştır. Eski Başkan Kemal Demir ve çadır yolsuzluklarına adı karışan yöneticilerin
mal varlıklarını araştıran Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişleri, Kızılay yöneticilerinin gayri
menkûl zengini olduklarını ortaya çıkarmışlardır.
TBMM Kızılay Araştırma Komisyonu üyeleri Kızılay yöneticilerinin mal varlıklarının
bununla da sınırlı olmadığından şüphelenerek soruşturmalarını derinleştirmeye karar
vermişlerdir. Kızılay eski Başkanı Kemal Demir ve çadır yolsuzluğuna adı karışan
yöneticilerin mal varlıklarını inceleyen müfettişler, Alım Satım Eski Müdürü Hayati
Kalkanoğlu, Müdür Yardımcısı Hüseyin Çatana, Müdür Lokman Yangın ve Müdür Muavini
Hakkı Musa Nogan'ın gayri menkul zengini olduklarını ortaya çıkarmıştır.
(http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/1999/aralik/02/gundem/gund3.
html).
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ÖRNEK OLAY 1
Yalova'da deprem yolsuzluğu iddiası
Marmara’da 17 Ağustos 1999’da meydana gelen depremin ardından mağdur olan
vatandaşların istihdam edilmesi amacıyla Dünya Bankası tarafından Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) aracılığıyla yapılan yardımların, dönemin Yalova Belediyesi Yönetimi ve taşeron
firmalarca
usulsüz
olarak kullanıldığı iddia edildi. Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu, düzenlediği
basın
toplantısında, 17 Ağustos depreminden sonra dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Yaşar Okuyan’ın girişimleriyle Dünya Bankasından, "İstihdam ve Eğitim Projesi"
kapsamında, İŞKUR aracılığıyla yapılan yardımların, usulsüz bir şekilde harcandığının
ortaya çıktığını savundu.
Binicioğlu, Dünya Bankasının, depremzede vatandaşların istihdam edilerek, maaşlarının
ödenmesi için yapılan yardımın akıbetini sorması üzerine, dönemin belediye yönetimi ve
taşeron firmalar tarafından usulsüz yollardan kullanıldığının ortaya çıktığını söyledi.
Barbaros, Binicioğlu, bunun üzerine İŞKUR’un dava açtığını, 2006 yılından bu yana Yalova
1. ve 2. Asliye Hukuk mahkemeleri ile Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen 11 davadan
1’inin belediye ve taşeron firma aleyhine sonuçlandığını kaydetti. Yalova Belediye Başkanı
Binicioğlu, şöyle devam etti: "İnsanlar depremden yeni çıkmışken, kalacak yer, yemek, iş
derdindeyken,
deprem yardımı olarak yapılan yardımın dönemin belediye yönetimi ve taşeronlar tarafından
sahte
imzalar,
hayali
isimlerle
kullanıldığını
belirledik.
Yardımlarla, yaklaşık 1200 kişinin çeşitli işlerde çalıştırıldığı belirlenmişti. Ancak
yaptığımız incelemelerde bazı insanların nüfus kağıtlarının toplanarak yerlerine imza
atıldığını, bazı isimlerin hiç olmadığını, bazı kişilerin ise hiç maaş almadığını
öğrendik. Açılan 11 davadan 1’i sonuçlandı ve yapılan yardımın belediye ve taşeronlar
tarafından faiziyle geri ödenmesi istendi. O günkü belediye yönetimi de işin içinde.
Birilerinin başı çok ağrıyacak. Neticede biz o paraları 10 senelik faiziyle geri ödeyeceğiz.
Zaten 12 milyon YTL tutarında deprem tazminatına mahkum edilmiştik. Şimdi bir de bunu
ödemek zorunda kalacağız. Biz de o günkü belediye yönetimi ve müteahhitler hakkında suç
duyurusunda
bulunup, dava açacağız. Bunları yapanların vicdanı yok. Hala halkın arasında rahatça
gezebiliyorlar.
Hatta
yeniden
yönetime
talip
olabiliyorlar."

178

Proje
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Dünya Bankasının Toplum Yararına Çalışma
Programları (TYÇP) çerçevesinde yürüttüğü "İstihdam ve Eğitim Projesi" uyarınca
depremzedelerin, bulundukları bölgede
çadırkentlerin
temizlenmesinden mezarlık
yapımına, hastane ve okulların temizliğinden, enkaz
kaldırmaya, alanların
yeşillendirilmesinden, altyapı projeleri, yol, temiz ve atık su şebekeleri onarım
ve yapımına kadar birçok alanda hizmet yapmaları öngörülmüştü. Proje kapsamında
görevlendirilecek depremzedelerin en fazla 6 ay süreyle istihdamlarının sağlanması, iş
karşılığında bankanın İŞKUR’a, kurumun da Yalova Belediyesine gönderdiği yardım
parasından bu kişilere 1999 yılında her ay net asgari ücret olan 80 milyon
650 bin TL ücret verilmesi istenmişti. Proje kapsamında yapılan çalışmaları
ve ihaleleri mercek altına alan Dünya Bankası, bazı ödemelerin usulsüz yapıldığını
saptaması üzerine, İŞKUR’dan proje kapsamında yapılan harcamaların dokümanını talep
etmişti. İŞ-KUR da yaptığı araştırmalar sonucunda belediye yönetimi ve taşeron
firmalar tarafından usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, ödenen paraların faiziyle geri
alınması istemiyle Yalova 1. ve 2. Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Yalova Sulh Hukuk
Mahkemesine 2006 yılında dava açmıştı.
Kaynak:http://www.milliyet.com.tr/yalova-da-deprem-yolsuzluguiddiasi/gundem/
gundemdetay/ 25.11.2008/1020601/default.htm
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ÖRNEK OLAY 2

Kızılay Olayına Meclis El Koydu
SABAH'ın haberi üzerine tüm partilere mensup 43 milletvekili, Kızılay'ın çadır
fiyaskosu ile ilgili Meclis Araştırması istediler
SABAH'ın gündeme getirdiği Kızılay'ın çadır fiyaskosu, milletvekillerini harekete geçirdi.
Meclis'te grubu bulunan tüm partilerden 43 milletvekilinin imzaladığı önergede, Kızılay'ın
geliri ile verdiği hizmetlerin bağdaşmadığı vurgulandı ve "Asıl amacı afetzedelere yardımda
öncü olan Kızılay'ın modern dünyanın yakaladığı hizmet standardını neden yakalayamadığı,
yaşanan bu tarihi derpem sonucunda kamuoyunun dikkatlerini üzerine toplamıştır" denildi
ANAP-FP-MHP-DSP ve DYP milletvekillerinin önergesinde, Kızılay'ın depremzedelere
dağıttığı çadırlar için "Kızılay'ın deprem bölgesindeki afetzedelere verdiği çadırların, yardım
gönderen diğer ülkelerin çadırları ile mukayese edildiğinde, aradaki farkın çağdaşlık boyutları
Türk milletini utandırmış ve Kızılay'a olan gönül bağının zedelenmesine neden olmuştur"
denildi. Önergede şu görüşlere yer verildi:
"Türkiye Kızılay Derneği, bugüne kadar gerek Türkiye'de ve gerekse diğer ülkelerde
meydana gelen doğal afet ve savaşlarda çok önemli görevler üstlenmiş, çadır, ilaç, kan, gıda
yardımı gibi insan hayatının devamı için zorunlu ihtiyaçları karşılamış, ülkemizde ve diğer
dünya ülkelerinde binlerce insanın hayatını kurtarmış bir kurumdur.
Kızılay son derece önemli bir gelir portföyüne sahip, ülkemizin her yerinde değerli mülkleri
olan ve aynı zamanda menkul ve gayrimenkullerden oluşan mal varlığını, yardımsever
halkımızın bağış ve katkıları ile elde etmekte ancak gelirlerin artış oranı ile şu anda verilen
hizmetlerin oranının bağdaşmadığı tartışmaları gündeme gelmektedir."
"Çadırlar Utandırdı"
Önergede Kızılay'ın buna rağmen son depremde de başarısız bir sınav verdiği vurgulanarak
şöyle denildi: "Deprem sonrasında Kızılay tarafından alınması gereken önlemler ile
yardımları zamanında yeterince yapmadığı, stoklarında mevcut çadırların günün koşullarına
göre ihtiyacı karşılamadığı çok eski ve yağmur geçirdiği gerek afetzedeler ve gerekse
basınımız tarafından ciddi eleştiri konusu yapılmıştır.
Çadır dışındaki diğer yardımlar konusunda da hazırlıksız olduğu görülmüştür. Asıl amacı
afetzedelere yardımda öncü olan Kızılay'ın modern dünyanın yakaladığı hizmet standartının
neden yakalayamadığı, yaşanan bu tarihi derpem sonucunda kamuoyunun dikkatlerini üzerine
toplamıştır. Kızılay'ın, deprem bölgesindeki afetzedelere verdiği çadırların yardım gönderen
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diğer ülkelerin çadırları ile mukayese edildiği aradaki farkın çağdaşlık boyutları Türk
milletini utandırmıştır ve Kızılay'a olan gönül bağının zedelenmesine neden olmuştur."
"Hesapları İncelensin"
Meclis Araştırma istenen önergenin son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi:
"Yıllardır çok ulvi görev ifa eden Kızılay'ın 2000'li yıllardan Türk milletine yakışan içerde ve
dışarda çağdaş hizmetler sunarak halkımızın güvenini tekrar kazanabilmesi için kurumun şu
andaki durumunu araştırmak, sorunlarını tesbit etmek, finansman kaynaklarının amacına
uygun kullandırılması imkanlarını araştırmak ve tesbit edilecek sorunlara çözüm yolları
bulmak için Anayasa'nın 98 içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince bir Meclis
Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."
Öncelikli Görüşülecek
Kızılay'la ilgili araştırma önergesinden önce TBMM başkanlığı'na 69 araştırma veya genel
görüşme önergesi verilmişti. Eğer Danışma Kurulu tarafından Araştırma önergesi, Meclis
gündeminin son sırasına girdi. TBMM Genel Kurulu, sadece salı günlerini denetime ayırdığı
için, Kızılay'la ilgili önerge normalde 70 hafta sonra görüşülebilecek ve komisyon
kurulmasına karar verilebilecek. Ancak beş partinin anlaşması sonucunda önergeyle ilgili
görüşmelerin Danışma Kurulu kararıyla ön sıraya çekilmesi bekleniyor. Önergenin bugün
Genel Kurul'da okutulmasının ardından Danışma Kurulu'nun belirleyeceği günde görüşülerek
15 kişilik komisyon kurulacak. Komisyon iki ay boyunca Kızılay'ı enine boyuna inceleyecek.
Bu süre yetmezse bir ay uzatılabilecek. Sürenin sonunda komisyonun hazırlayacağı rapor
Genel Kurul'da okunacak. Eğer ciddi yolsuzluklar ve usulsüzlükler bulunduğu tesbit edilirse,
DYP: Oğuz Tezmen, Necati Yöndar, Sabahattin Karakelle, İbrahim Konukoğlu, Ramazan
Gül, Fethullah Gültepe, Faris Özdemir, Mehmet Yalçınkaya, Kemal Kabataş, Ali Naci Tuncer,
Nidai Seven, Hüseyin Çelik.
Bir Önerge Daha
FP ayrıca bir önerge vererek, depremde sorumluluğunun gereğini yapmadığı gerekçesiyle
Kızılay Derneği hakkında Meclis Araştırması açılmasını istedi. FP'li Cemil Çicek ve
arkadaşları tarafından verilen önergede, "varlık sebebi bugünlerde insanımızın yardımına
koşmak olan Türkiye Kızılay Derneği'nin kendinden bekleneni veremediği, tam bir
sorumsuzluk ve başıboşluk örneği sergilediği" öne sürüldü. Önergede, Derneğin tüm
çalışmalarının gözden geçirilmesi, kaynaklarının nasıl ve ne ölçüde maksada uygun
kullanıldığının belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasının zorunlu olduğu kaydedildi.
"25 yıl sefa sürüp Kızılay'ı sömürdüler"
KIZILAY'ın çadırları Meclis Genel Kurulu'nda da tartışıldı. Sosyal Güvenlik yasa tasarısı
görüşülürken söz alan FP Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler, "Kızılay'ı 25 yıldır sömüren
yöneticilerden hesap sorulmasını" istedi. Meclis Başkanlığı'na verilen dilekçede de imzası
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olan Güler, Türkiye'deki her afetten sonra Kızılay'ın fekaletzedelerin yardımına koştuğunu
ancak son depremde sınıfta kaldığını belirterek, şöyle konuştu: "Depremi yaşamayan,
depremi görmeyen, depremin ne anlama geldiğini bilemez. Ben 1971 yılında Bingöl
depremini yaşadım. Yıkıntıların arasından canımı zor kurtardım. O zaman, deprem sabahı
Kızılay yanımızdaydı. Enkazın altından zor çıktım ve kafamı kaldırdığımda Kızılay'ı yanımda
gördüm. Tam 28 yıl önce Kızılay Bingöl depremi sabahı yanımızdaydı. 1999 da ise Kızılay
maalesef, tam beş gün sonra deprem bölgesine gitti ve hiçbir iş de beceremedi."
Kızılay'ın, deprem bölgesine gönderdiği çadırlara da değinen Güler, şöyle devam etti:
Çadırlar Çağdışı
"Kızılay'ın dağıttığı çadırlar tamamen çağdışıdır. Kızılay'ın bugünkü yöneticileri, Ankara'nın
göbeğinde sefa sürmek için dünyanın en lüks binasını yaptılar. Bu kurumun başındakiler tam
25 yıldır, bu kurumu sömürmektedirler. Kızılay hakkında gerekli işlem yapılmalı, bunlardan
hesap sorulmalıdır. Rusya'dan, İsveç'den, Norveç'den Kızılhaç teşkilatları depremin ertesi
günü bölgeye ulaşmışlardır. Kızılay'ın ise bölgeye gelmesi tam beş gün sürmüştür. Beş gün
sonra geldiklerinde de hiç bir işi becerememişlerdir."
FP'li Mahfuz Güler, 1967 Varto ve 1971 Bingöl depreminde evleri yıkılan vatandaşlara yeni
konutlarının da hala verilmediğini ve devletin vatandaşa olan konut borcunu ödemesi
gerektiğini sözlerine ekledi.
TSE Başkanı: Standarta Uymuyor
TSE Başkanı Ahmet Cafoğlu, Kızılay Genel Başkanı Kemal Demir'in önceki gün yaptığı
açıklamada çadırların TSE'nin standartlarına uygun olduğu sözlerini değerlendirdi.
TSE'nin çadır bezi standardı bulunduğunu belirterek, Kızılay'ın da zaman zaman standardlara
uygunluk konusunda kendilerine başvurduğunu belirten Cafoğlu, yapılan denetimler
sonucunda, bazı çadır bezlerinin standarda uygun, bazılarının ise uygun olmadığının
anlaşıldığını belirtti. Cafoğlu, "Hepsi uygun olsaydı, depremzedelerin başına bunlar gelmezdi"
dedi. Ahmet Cafoğlu, bir gazetecinin çadır için standard getirilmesinin mümkün olup
olmadığı şeklindeki sorusu üzerine de, bu konuda bir standart hazırlanabileceğini, ancak, bu
standardın sınırlayıcı olabileceğini kaydetti. Cafoğlu bir başka soru üzerine, TSE'nin uygunluk
belgesi almamış bir firmayı, belge almaya zorlama gibi bir yetkisinin bulunmadığını
kaydederek, ancak, uygunluk belgesi almış firmalarda ara denetimler yapabildiğini söyledi.
de yerine getirilmediği bildirildi.
Kızılay Çiftliği
Kızılay'daki çadır skandalının ardından bu kez de "akraba ve hemşehri" skandalı patlak verdi.
1.900 personeli bulunan kurum çalışanlarının çoğunun merkez yöneticilerinin ve
siyasetçilerinden yakınlarından oluştuğu belirlendi. Kurumda çalışan personelin çoğunun
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doğum yerinin bu kişilerin memleketi olan Bolu, Sivas, Rize, Ankara, Urfa, Adana olduğu
dikkati çekiyor.
Kızılay Başkanvekili, eski parlamenter ve avukat olan Nurettin Özdemir'in oğullarından
Serhan Özdemir, derneğin kadrolu avukatları olmasına karşın "sözleşmeli avukat", diğer oğlu
Gültekin Özdemir Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Muavini olarak görev yapıyor.
Özdemir'in, yeğeni Mesut Özdemir şef, başka bir akrabası Metin Özdemir ise Kan
Merkezi'nde çalışıyor.
Genel Merkez Kurulu üyesi Fadıl Ünver'in kardeşi Şahin Ünver, Kızılay'ın tüm şubelerinin
müdürü. Yeğeni Cengiz Ünver de, Fen İşleri'nde teknisyen.
Genel Merkez Kurulu üyesi Ahmet Kalkanoğlu'nun yeğeni Hayati Kalkanoğlu, Kızılay'da
Alım Satım Müdürü. Kalkanoğlu, Hukuk Müşaviri Osman Kocamemik'in de eniştesi. Başka
bir akraba Haldun Kalkanoğlu, Plan Bütçe Mali Kontrol Müdürlüğü'nde kontrolör, Özlek
Kalkanoğlu ise Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapıyor.
Genel Müdür'ün İtirafı
Kızılay Genel Müdürü Fatih Evren, Kızılay'a personel alımında mülakat yaptıklarını açıkladı.
Evren, SABAH'ın sorusu üzerine, personelin çoğunun Yönetim Kurulu ve Genel Merkez
Kurulu üyelerinin yakınları olduğunu belirtmemiz üzerine, şöyle dedi: "İnsan olan her yerde
bu tür şeyler yaşanır. Türkiye'nin her yerinde bu böyle yürümüyor mu? Sizin bir yakınınız, ya
da benim oğlum bir işe girecek olsa, işe alınması için tanıdıklarımızı aramıyor muyuz? Arıyor
referans veriyoruz. Bunu herkes yapıyor. Bu bizim genel karekterimiz. Her kurumda bu
ilişkiye rastlamak mümkün."
Enişteye İhale
Afetlere bütçesinden yüzde 5, inşaat işlerine ağırlık veren Kızılay Derneği yöneticilerinin,
inşaat ihalelerinin çoğunu eş, dost ve tanıdıklara verdiği ortaya çıktı. Kızılay'ın Çilimli'de
çöken rant tesisi binasının inşaatını yapan müteahhidin Genel Merkez Kurulu üyesi Mahmut
Hoşver ile DYP Milletvekili Necmi Hoşver'in eniştesi Dursun Özcan olduğu ortaya çıktı. İş
merkezi şeklindeki binanın Kızılay'a ayda 650 milyon lira gelir getirdiği belirlendi.
Afetlere bütçesinden yüzde 5 pay ayıran Kızılay, 1999 yılı bütçesinden inşaat işlerine 5
trilyon liraya yakın pay ayırdı.
700 milyarlık skandal!
Kızılay'ın çadır ihalesinde skandal yaşandığı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Kızılay,
1999'daki çadır ihtiyacını karşılamak amacıyla 1998 Aralık ayında çadır bezi ihalesi açtı. 700
milyarlık ihaleye Denizli'de üretim yapan Us Branda ve Yıldırım Ticaret katıldı. İhale
komisyonundaki bazı üyelerin çadır bezlerinin şartnameye uygun olmadığını, su geçirdiğini
belirtmelerine karşın ihale tamamlandı. 2 firma, Kızılay'a 80 milyarlık mal tesliminde
bulundu.
Kızılay Genel Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Merkez yönetim kurulu
üyelerine gelen ihbarlar üzerine Kızılay Teftiş Kurulu soruşturma açtı. Müfettişler, çadır
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bezlerinin çadır yapımına uygun olup olmadığını belirlemek için TSE'de inceleme yaptırdı ve
standartlara uygun olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen 80 milyarlık malın teslim alındığı,
Kızılay'ın zarar ettiği belirlendi. Malın geri kalan kısmı alınmayarak, firmalara iade edildi.
Soruşturma raporunda, olayın yargıya intikal ettirilmesi istenmesine karşın savcılığa suç
duyurusunda bulunulmadığı gibi, raporların gereğinin de yerine getirilmediği bildirildi.
700 milyarlık çadır bezi alımının gerçekleştirilememesi nedeniyle Kızılay son deprem
felaketinde çadır skandalı yaşadı. Deprem bölgesine depolarda kalan eski ve kullanılmış
çadırları gönderen Kızılay'ın bugünlerde ihaleyi yeniden gerçekleştireceği bildirildi.
Kaynak: Sabah gazetesi, http://arsiv.sabah.com.tr/1999/08/26/g02.html.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Siyasi ve kamusal kurumların afet yönetimiyle yakından ilişkisi vardır. Bununla birlikte,
siyasette ve kamu yönetim süreçlerinde de etik sorunlar çokça karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla, afet sürecinin yönetilmesin de siyasi ve kamusal otoritelerin etik ihlaller
yapmaması gerekmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi kamu etiğine ait değildir?
a) Bireysel ahlak
b) Mesleki etik
c) Örgütsel etik
d) Toplumsal etik
e) Spor ahlakı

2. Aşağıdakilerden hangisi siyasetçilerin etik uygulamalarındandır?
a) Heyelan bölgesini imara açmak
b) Dereyatağına konut yapımına izin vermek
c) Erozyon bölgesini ağaçlandırmak
d) Deprem riski olan bölgelerde yüksek katlı binalara izin vermek
e) Ormanlık alanları imara açmak
3. Aşağıdakilerden hangisi sağ Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasetçilerden seçim
öncesi etik olmayan isteklerindendir?

a)

İş garantisi istemek

b)

Kaçak inşaat yaptırmak

c)

Gecekondu isteği

d) Okul yaplıması isteği
e)

Para yardımı

4. Siyasal ahlakı olumlu yönde etkileyen önemli avantajlarındandır?
a) Kurumların düzgün işleyişi
b) Toplumsal ahlakın erezyonu
c) Düşüncelerin olumsuz yönde gelişmesi
d) Ahlaksız bireylerin yetişmesi
e) Toplum içinde huzurun azalması
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5. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinde yer alması gereken etik standartlardandır?
a)

Kamu hizmetlerinde etik standartlar açık ve anlaşılır olmalı

b) Etik kurallar yasal düzenlemelerle çelişki içinde olmalı
c)

Karar alma süreçleri gizli olmalı

d) Yönetim sistemi, bozulabilir hale getirilmeli
e) Kamu görevlileri için etik klavuz ve danışmanlık mekanizmaları kurulmamalı

Cevaplar:
1-e
2-c
3-d
4-a
5-a
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DOKUZUNCU BÖLÜM
AFET YÖNETİMİNDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
2. Sağlık Etiği Kavramı
3. Sağlık Personelinin Dayandığı Etik Belgeler
4. Sağlık Etiği İlkeleri
5. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
6. Afetlerde Sağlık Çalışanlarının Dikkat Etmesi Gerekenler
7. Afetlere Sağlık Çalışanlarının Hazırlanması
8. Afet Yönetiminde Sosyal Hizmet Etiği
9. Sosyal Hizmet Etiği
10. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Ne Yapmalı?
11. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Nelere Dikkat Etmeli?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1- Sağlık etiği ne anlama geliyor?
2- Sağlık personelinin dayandığı etik belgeler nelerdir?
3- Sağlık etiğinde triyaj nedir ve nasıl kullanılır?
4- Sağlık etiği ilkeleri nelerdir?
5- Afet yönetiminde sağlık etiği nasıl olmalıdır?
6- Afetlerde sağlık çalışanlarının dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
7- Afet yönetiminde sosyal hizmet etiği nasıl olmalıdır?
8- Sosyal çalışma ilkeleri nelerdir?
9- Afetlerde sosyal hizmet etiği nelerdir?
10- Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacıları ne yapmalı?
11- Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacıları nelere dikkat etmeli?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sağlık
etiği Sağlık etiği ile ilgili kavramlar
kavramı ve sağlık ve yaklaşımlar ile birlikte
sağlıkta
etik
değerlerin
personelinin
dayandığı
etik oluşumunda dayanılan belgeler
öğrenilecektir.
belgeler

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Sağlık
etiğinde Sağlık hizmetlerin hastalara
müdahale edilirken önceliği
triyaj uygulaması
belirleyen tryaj uygulaması
hakkında
bilgiler
elde
edilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

açısından
sağlığı Toplum sağlığı
sağlık sağlık etiğinin ve bu anlamda
afet öncesi ve sonrası sağlık
hizmetlerinin
öneminin
anlaşılması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Sosyal hizmet çalışmacılarının
dikkat etmesi gerekenler ve
sosyal hizmet etik ilkelerin
neler olduğu anlaşılacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

yönetiminde
sosyal
Afet yönetiminde Afet
hizmet etiği kurallarının ve
sosyal hizmet etiği
sosyal hizmet çalışmacılarının
dikkat
etmesi
gerekenler
öğrenilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Konu

Toplum
açısından
etiği

Sosyal hizmet etiği
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Anahtar Kavramlar
Sağlık Etiği, Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Etiği, Sağlık
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DOKUZUNCU BÖLÜM: AFET YÖNETİMİNDE SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET
ETİĞİ
9.1. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
9.1.1. Sağlık Etiği Kavramı
Sağlıkta etik denilince akla, ahlak, prensip veya kurallar anlamına gelen deontoloji kavramı
gelmektedir. Deontoloji kavramı Greklerde ödev (duty) kavramından gelmektedir. Çoğu kez
tıpta, deontoloji kavramının etik kavramı yerine kullanıldığı görülmektedir. Deontoloji terim
olarak, 19. yy. ikinci yarısında Jeremy Bentham tarafından önerilmiş ve yükümlülükler bilgisi
karşılığı olarak kullanılmıştır. Yani, deontoloji kavramı yazılı olsun veya olmasın kökleşmiş
ilkeleri ve kuralları içeren ve bunları tartışmasız bir normatif bilgi olarak aktaran alandır. Her
meslek alanında deontolojinin varlığından bahsedilebilir. Ancak sağlık etiğinde ise sadece
“deontoloji” kavramı başlı başına sağlık veya tıp etiğini hatırlatmaktadır. Sağlık etiğinin
oluşmasında ilk yol göstericilerden biri Tıp Yemini’dir. Hipokrates’e atfedilen orijinal yemin
metninin günümüzde pek çok değişik biçimleri ortaya çıkmışsa da, önemli olan sağlık
uygulamalarının bir yemin metni şeklinde koruma altına alınmış olmasıdır (Sayım, 2011, 52).
Meslek etikleri grubundan olan sağlık etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık
profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği
hakkındadır. Bu tematik çerçevedeki hem soyut düşünme, akıl yürütme hem de konulmuş
kurallara uyma etkinliklerini kapsamaktadır. Yani, sağlık etiği sağlık eylemini düzenleyen
kurallarla ve sağlığa özgü değerler dünyası ile ilgilenir. Sağlık eylemleri çerçevesinde neyin
“iyi” ve neyin “kötü” olduğu, mutlak “iyi”nin ve “kötü”nün olup olmayacağı onun temel
sorunlarıdır. Sağlık etiğinin sağlığın gündelik yaşamında ortaya çıkışı sadece değer
sorunlarıyla karşılaşma durumları ile sınırlı değildir. Her sağlık eyleminin kendince bir etik
boyutu vardır; etik bilincine ve duyarlılığına sahip olmak bu boyutu gözden kaçırmayıp
değerlendirmeye almayı sağlamaktadır. Etik bilinç, etik duyarlılık, etik sorunların
tanınmasında ve çözümlenmesinde olduğu gibi onların çözüme kavuşturulmasında ve ortaya
çıkışlarının engellenmesinde de rol oynamaktadır (Yıldırım, 2007, 78).
Sağlık hizmetlerinde bilginin eşitsiz dağılımı, sağlık hizmetlerinin kamusal mal niteliği
taşıması, negatif ve pozitif dışsallık taşıması gibi nedenler piyasa koşullarında etkin üretim
yapılamamasına yol açması ve kamu otoritesinin sağlık hizmeti sunumunda adaleti sağlama
amacı taşıması etik problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede bilgi asimetrisi
ve sağlık hizmeti sunan kişinin iyi niyetini ve bilgilerini kullanmada tekel konumunda olması,
genel olarak sağlık etiğine duyulan gereksinimi açıklamaktadır. Sağlık etiğinin gerekliliği,
daha çok hekim ile hasta, uzman ile uzman olmayan arasındaki asimetriden
kaynaklanmaktadır. Bilgi asimetrisi para, ücret gibi maddi düzenlemelerle giderilemediği
gibi, hukuki düzenlemelerle ve sağlık profesyonellerinin hukuk yoluyla denetlenmesiyle de
giderilememektedir. Sağlık profesyonellerinin hastaya davranışı, hastanın hekim ve
hemşireye olan güveni ile etik beklentilerine dayanmaktadır. Diğer bir husus ise, sağlık
hizmeti sunan kişinin neleri yapabileceğine ve her şeyden önce tedavi ve bakım hizmeti
sunmaya istekli olup olmadığına ilişkin tekele ve özerkliğe sahiptir (Kırılmaz, 2014, 37).
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9.1.2. Sağlık Personelinin Dayandığı Etik Belgeler
Etik değerler veya kodlar, tıbbi eyleme yol göstermek üzere ulusal ya da uluslararası ölçekteki
resmi ya da gayrı resmi otoriteler tarafından hazırlanmış olan kural dizgeleridir. Etik
kodların geçerli olmasının temel nedeni bir gereksinimi gidermelerinden ötürü yol
gösterdikleri kitle tarafından benimsenmeleridir. Bunun yanında ulusal ve resmi olan
değerlerin kimi zaman yaptırımla desteklenmiş bulunması da geçerlilik kazanma konusunda
etkili olmaktadır. Gayri resmi, uluslararası bir kuruluş olan Dünya Tıp Birliği’nin
bildirgelerinden, uluslararası hekimlik ahlakı, denek hakları, hasta hakları, tedavi amaçlı düşük
yaptırma hakkındakiler gibi bazıları tıp etiği kodu örnekleri olarak anılabilir. T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın ilaç araştırmaları ve hasta hakları konusundaki yönetmelikleri ise ulusal ve
resmi birer tıp etiği kodudur (Yıldırım, 2007, 79).
M.Ö. 460-370 yılları arasında Eski Yunan’da yaşayan ve hekimlik mesleğinin sembolü olarak
kabul edilen Hipokrat, uygulamalarında ve eserlerinde belli ahlaki ilkelere ve meslek
kurallarına yer vermiş olup, söz konusu etik kodlar yüzyıllar boyunca kullanılmıştır. Hipokrat
Yemini’nde yer alan ifadeler tıp uygulamalarının yanında sağlık etiği için de dönüm
noktasıdır. Günümüzde sağlık etiği içinde yer alan kavramlar ilk kez burada dile getirilmiştir.
Sağlık etiğinde son yıllarda yoğun biçimde kullanılmakta olan ilke kavramı ve onun
öğelerinin kaynaklarını Hipokrat’a kadar uzatmak genel kabul görmekle birlikte, sağlık etiği
ilkeleri ilk kez 1803 yılında Thomas Pervical tarafından yazılı hale getirilmiştir. Daha sonra
1847’de büyük ölçüde Pervical’ın etik ilkelerine dayanarak Amerikan Tıp Birliği (American
Medical Association) tarafından etik ilkeler hazırlanmıştır (Kırılmaz, 2014, 37).
Savaş ve göç dışında, doğal afetler konusu da, tıbbi etik yaklaşımı yönünden sağlık
personelinin gündemine gelmiştir. Bu anlamdaki en önemli etik belgelerden birisi, DTB’nin
1994 yılında Stockholm’da kabul edilen “Felaket Olayında Tıbbi Etik Kurallar”dır. Bu belge,
olağandışı durumun ayrıntılı bir tanımının yapılmasından ve doğal afetlerle savaş-göç gibi
insan eliyle olan afetler ayrımı yapılmasından sonra, felaket sırasındaki tıbbi hizmetin
kapsamını içermektedir. Kısa zamanda meydana gelmesi ve az sayıda kaynak ile çok sayıda
yaralı olmasının, bu tür olaylardaki tıbbi etik sorunların temelini oluşturduğunu ifade eden
belge, felaketteki en temel tıbbi etik ilkenin “triaj” olduğu vurgusunu yapmaktadır (Soyer,
2002, 239).
Hipokrates’e atfedilen Tıp Yemini’nin ortaya koyduğu ilkeler ve değerler, Dünya Tıp
Birliği’nin 1948 yılında Cenevre Bildirgesi’yle bir kez daha net bir şekilde ortaya konmuştur.
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Tarafından, Kasım 2004 tarihine, “Etik ve Sağlıkta Odaklanma
Alanları” belirlenmiş ve yayınlanmıştır (Sayım, 2007, 52).
Türkiye de, imzaladığı uluslararası belgelerle, hekimler ve sağlıkçıların söz konusu belgelerin
getirdiği kurallara uyulmasını gündeme getirmiştir. Örneğin 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi,
1982 tarihli BM Etik İlkeler Türkiye’deki hekimlerin öğrenmesi gereken bağlayıcılığı olan
belgelerdir. Bunların yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği'de, gerek Dünya Tabipler Birliği
belgelerine dayanarak, gerekse ülkemizde olağandışı koşullar nedeniyle yaşanan sorunlar
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temelinde yol gösterici tutumlar geliştirmiştir. Örneğin, 1993 tarihinde “İşkence, Kötü
Muamele Gibi İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Hekim Tutumu” genelgesi
yayınlayan TTB, ayrıca ölüm cezasına hekim katılımı, açlık grevleri, cezaevlerinde sağlık
hizmetleri gibi konularda da “hekim tutumu” genelgeleri hazırlamıştır. Olağandışı koşullarla
ilgili olarak ise, özellikle 1991-95 yılları arasında ülkemizde yoğun bir şekilde yaşanan silahlı
çatışma ortamına ilişkin hazırladığı “TTB Tutumu” ile “Hekimin Suçluyu ve Zanlıyı Tedavi
Etmesi Nedeniyle Hukuksal Sorumluluğu” adlı metinleri vardır. Tüm bu uluslararası ve ulusal
belgelerin amacı, hekimlere karşılaştıkları durumlar ve mesleki görevleri hakkında yol
göstermektir. Bunca belgeye karşın, olağandışı (ve olağan) durumlarda hekimlerin ve sağlık
personelinin görevlerini yerine getirmeleri her zaman mümkün olamamaktadır. Bu noktada
önemli olan, bu belgelerin yaygınlaşmasını, hekimlere ulaşmasını, zorlayıcı olmasını ve
uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini sağlamak, bu çerçevede yeni araçlar
geliştirmektir. Hekimlerin her koşulda mesleklerini yapabilmeleri, ancak bu belgeler
konusunda tutarlı ve ısrarlı çabalar içerisinde olan meslek örgütlerinin ve benzeri toplumsal
yapıların varlığı ile ilişkilidir (Soyer, 2002, 240).
9.1.3. Sağlık Etiğinde Triyaj
Triyaj, bir şeyi kategorize edilmesini veya çeşitlendirilmesi uygulamasını ifade etmek
amacıyla kullanılan genel bir ifadedir. Ticari anlamda, ürünlerin kalitelerine göre tasnif
edilmesidir. Ayrıca savaş alanında yaralıları, sonradan müdahale edilecek durumda olanlar,
ciddi yaralı olanlar ve tıbbi önem gerektirenler şeklinde 3 farklı gruba ayırmak manasında da
kullanılmaktadır. Burada durumu ciddi olanların nasıl tasnif edileceği konusu, ahlaki ve etik
bir durum olmaktadır. Hipokrat yemini, farklı ihtiyaçlardaki farklı hastalar arasında adil bir
ayrımı tercihi yapmakta yetersiz kalmaktadır. Faydacı bakış açısına göre, çok kötü durumda
olmasalar bile, en çok fayda sağlanacak olan hastaya bakmak önemli olurken, etkin bir fayda
sağlanmasa da en çok mağdur ve acil durumda olana bakmak ise bir diğer bakış açısını
yansıtmaktadır.
Günümüzde organ transferi yapılırken triyajın kullanımı, triyajın anlaşılması için örnek
olabilir. Amerika'da organ transferi yapılacağı zaman tahsisin etkinlik temelli veya adalet
temelli mi yapılacağı göz önünde bulundurulur. Nihayetinde, her ne kadar nispeten yetersiz
olsa da, baskın olan öncelik adil olma anlayışından yana kullanılır. Sağlık çalışanlarının
müdahalelerde karar verme esnasında tercihleri ile diğer karar verici olan jüri üyelerinin
tercihleri ve dolayısıyla kararları farklı yönde olabilecektir. O nedenle sağlık çalışanlarının ve
sağlıkta diğer karar vericilerin triyaj uygulamasında, etkinlik, eşitlik ve adalet gibi kavramlar
önemli olmaktadır (Sinai, 2005, 236).
Hastaların ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden yaralanmalarına ve beklenen yarara göre
sıralanmasıdır. Kökeni Fransızca “trier” (seçmek, ayıklamak, sınıflandırmak, sıralamak)
ayıklamak fiilinden üretilmiş ayıklama anlamına gelmektedir. Çok sayıda afetzede söz konusu
olduğunda en verimli sonuca ulaşmada triyaj yöntemi kullanılır. Bir afette veya kitlesel
kazalarda, mağdurların hafif orta ve ağır şekilde sınıflandırılmasıdır. İlk yardım ile
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karıştırılmamalıdır. Amaç, en kısa sürede en çok mağdura ulaşmak ve tedavi etmektir (Işık,
2012, 120).
Afetler veya bulaşıcı hastalıklar neticesinde fazla sayıda görülen şiddetli hastalıklar ve
sakatlıklarla ilgili triyaj kararlarının yapılması gerekmektedir. Yetersiz sağlık kaynakları ile
nasıl Triyaj kararlarının verileceğine dair çalışan bir metodun, afet öncesi açık bir şekilde
tanımlanmış olması önemlidir. Afet konusunda triyaj politikaları, sınırlı sağlık kaynaklarının
triyajının açık bir şekilde tanımlanması ile açık ve şeffaf, makul bir dizayn içinde, önemli
paydaşların düşüncelerini önemseyen ve esnek bir şekilde geliştirilmelidir. Zayıf triyaj
süreçleri ve sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına büyük miktarda güvensizlikten
kaynaklanan planlama hataları, artan ölümlere yol açacaktır (O'laughlin, 2008, 197).
9.1.4. Sağlık Etiği İlkeleri
Sağlık etiği çerçevesinde kimi temel etik ilkeleri, tıbbi eylemlere daha sık yol gösterici
olabildikleri için, daha kuvvetle benimsenmiş ve daha sık kullanılır durumdadır. Bu ilkeler
farklı kompozisyonlar halinde sistemleştirilmiştir. Dünya genelinde ve ülkemizde hem
klinisyenler hem de akademik etik çalışması yapanlar arasında yüksek oranda benimsenen
dört ilkeli şemada yarar sağlama, özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme,
zarar vermeme, adil olma yer almaktadır. Yaşama saygı duyma, aydınlatma ve muvafakat
(onam) alma, sır saklama, mahremiyete saygı gösterme, dürüstlük, özgecilik, ayrımcılıktan
kaçınma, ihtisasa saygı duyma, dayanışma da hemen akla gelen tıp etiği ilkeleridir. İlkeleri
belli bir yaklaşıma göre düzenleme bağlamında, bazı ilkelerin ana başlık olarak seçilmesi ve
diğer bazı ilkelerin onların altında yerleştirilmesi söz konusudur. Sağlık etiği sorunlarının
çözümünde çağdaş yaklaşım, bir takım katı ve değişmez kuralları aynı kategoriden her olayda
uygulamak değil, temel ilkeler doğrultusunda her bir özgün olay için en uygun yaklaşımı
belirleyip onu gerçekleştirmektir. Bir başka değişle sağlık etiği temel ilkeleri, kuralların genel
çerçevesini oluşturmanın yanı sıra, kurala bağlanmamış durumlarla ilgili karar vermelerde de
yol gösterici olmaktadır. Etik ikilemleri aşmaya yönelik karar alma süreçlerinde sağlık etiği
temel ilkelerinden birinin ya da birkaçının gözetilmesi, diğer bazılarının ise ihmal veya ihlal
edilmesi söz konusu olmaktadır. İlkeler arasında daimi bir hiyerarşi bulunmamaktadır ve
ikilemden çıkışta yol gösterici olarak benimsenecek ilkenin belirlenmesi bağlamında yaşanan
durum özelinde değerlendirme yapmak gerekmektedir (Yıldırım, 2007, 79).
Normatif bir çalışma olan etikte, hukukta olduğu gibi genel kurallardan özel bir yargıya
ulaşabilmek “tümdengelimsel” bir mantık gerektirir. Bunu yapabilmek için genel önermeler
kullanılmalıdır. Bu amaçla, çağlar boyunca insan toplumlarının kendi yarattığı normlar ve
bunların oluşma mekanizmaları değerlendirilir. Bu anlamda, sağlık çalışanları etik sorunlarını
çözme aşamasında bilerek veya bilmeyerek bu zamanla oluşan etik ilkeleri kullanmaktadırlar.
Sayım’a göre, genel olarak sağlıkta etik ilkeler kısaca şunlar (Sayım, 2011: 56):




Özerkliğe saygı ilkesi
Adalet ilkesi
Aydınlatılmış onam (hasta rızası, muvafakat)
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Yarar sağlama, zarar vermeme ilkesi
Doğruluk, dürüstlük ilkesi
Gizlilik, güvenilirlilik ilkesi
Yasallık (meşruiyet) ilkesi

Amerikan Tıp Birliği tarafından en son 2001 yılında revize edilen sağlık etiği ilkelerini
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (www.ama-assn.org, 2013):










Hekim şefkat ve saygı ile insan onuru ve hakları için yeterli tıbbi bakım sağlamaya
kendini adamalıdır.
Hekim profesyonellik standartlarını muhafaza etmeli, profesyonel ilişkilerinde dürüst
olmalı, hekimlerin yetkinlik eksikliği ve etik dışı davranışları ile sağlık kuruluşlarının
etik dışı davranışlarıyla mücadele etmelidir.
Hekim yasalara saygılı olmalı ve aynı zamanda hastanın yararı için gereken
sorumluluğu kabul etmelidir.
Hekim hastaların, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının haklarına saygı
göstermeli ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde hastanın sırlarını ve gizliliğini
korumalıdır.
Hekim tıp eğitimini sürdürmek için çalışmayı sürdürmeli, uygulama ve bilimsel bilgi
kapasitesini geliştirmeli; gerektiğinde hastalara, meslektaşlarına ve topluma faydalı
olmak üzere yeteneklerini kullanmalı, danışmanlık yapmalıdır.
Hekim, acil durumlar dışında, uygun hasta bakımı sağlanmasında gerekli tedavi ve
hizmeti seçerken özgür olmalıdır.
Hekim toplumun ve halk sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda
bulunacak etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul etmelidir.
Hekim hastanın tedavisinde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumların sorumluluğunu
kabul etmelidir.
Hekim tüm insanların sağlık hizmetine erişimini desteklemelidir.

Hasta hakları temel insan haklarından biri olan yaşama hakkının başlıca türevlerinden biri
olan sağlık hakkı, sağlığın geliştirilmesi, korunması ve onarılması ile ilgili düzenlemeleri
öngörür. Sağlık hakkının bir türevi olan hasta hakları ise tıbbi hizmet alma durumu gibi daha
dar bir çerçeve içinde ve daha ayrıntılı olarak geliştirilmiş düzenlemelerdir. Tıbbi ilişkiyi
hastanın gereksinimlerine ve beklentilerine odaklanan bir yaklaşımla kurala bağlarlar. Kurala
bağlamayı hekimin eyleminin iyi olmasına odaklanan bir yaklaşımla yapan tıp etiğinin bir
bakıma alternatifi, bir bakıma tamamlayıcısıdırlar (Yıldırım, 2007, 81).
9.1.5. Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Etiği
Hekimler ve hemşireler sağlık hizmeti sunumunda pek çok etik ikilem ve etik problemle
karşılaşabilmektedir. Sağlık hizmeti perspektifinde konuyu ele aldığımızda, toplum odaklı
sağlık hizmeti ile hasta odaklı sağlık hizmetinin tedavi ve bakım sürecinde ortaya çıkabilecek
etik ikilemlerde etkili olabileceği düşünülmektedir. Toplum odaklı sağlık hizmeti ile hasta
odaklı sağlık hizmetine vurgu yapan “halk sağlığı etiği” ve “klinik etik” arasında önemli
farklılıklar bulunmakta, bu durum sağlık hizmeti sunumunda birtakım sorunlara neden
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle halk sağlığı etiği ve klinik etik çoğu zaman birbiriyle
çatışmaktadır. Nitekim Schwartz ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, sağlık profesyonellerinin
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tedavi ve bakım sürecinde karşılaştıkları etik problemlerin nedenini belirlemeye çalışmakta
ve etik ikilemlerin hem halk sağlığı etiği ve hem de klinik etik uygulamalarından
kaynaklandığı üzerinde durmaktadır (Kırılmaz, 2014, 38).
Toplum odaklı sağlık hizmetine vurgu yapan halk sağlığı etiği, toplumun çıkarını ön plana
çıkarmakta ve sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetlere önem vermektedir. Bulaşıcı
hastalıklar, doğal afetlerin ortaya çıkardığı sağlık sorunları, yoksulluk ve açlıkla mücadele
halk sağlığı etiğinin öncelikleri arasında yer almaktadır. Hasta odaklı sağlık hizmetine vurgu
yapan klinik etik ise, bireyin çıkarlarına odaklanmakta ve hasta otonomisine önem
vermektedir. Halk sağlığı uygulamaları toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyetlere
ağırlık vermekte, bu durum ise bireylerin sağlık hizmeti ihtiyacı ve talebiyle
çelişebilmektedir. Halk sağlığı etiği ve klinik etik arasında yaşanan çatışma etik ikilemlerin
kaynağı olarak görülmüş ve sağlık hizmeti sunumunda etik problemlerin ortaya çıkmasına
neden olduğu sonucuna varılmıştır (Kırılmaz, 2014, 39).
9.1.6. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
Dünyadaki son gelişmeler olağandışı durum olarak dilimize yerleşmeye başlayan “disaster”
kavramının, tıp alanı içinde de yerini bulmasına yol açmıştır. "Disaster Medicine" kavramı
altında gerek akademik yapılarda ve gerekse diğer gönüllü ya da özel kuruluşlarda olağandışı
durumlarda sağlık hizmetlerine yönelik olarak eğitim, planlama, danışmanlık, organizasyon
gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu alanda çalışan yapılara bakıldığında Olağandışı
Durum Tıbbı’nın çalışma alanı olarak deprem sel baskını, hortum, kasırga gibi doğal afetleri
ve insan eliyle oluşan çatışma, iç savaş, büyük çaplı iç ve dış göç, büyük kazalar gibi
yıkımları kapsadığı söylenebilir. Tüm bu doğal ve insan eliyle oluşan yıkımların ortak noktası
öncelikle insan hayatını ve sağlığını tehdit etmeleri ardından para ve mal kayıplarına sebep
olmalarıdır. Sonuçta olağandışı durumlar alanında çalışan tıp mesleği üyeleri, fiziksel ve
ruhsal sağlık boyutunun ötesinde olağandışı durumu ortaya çıkaran tüm bileşenler ve etkileri
konusunda da bilgi ve deneyim sahibi olmak zorundadırlar (Durak, 2002, 205).
Sağlık konusu genelde afet ortaya çıktıktan sonra gündeme gelmektedir. İnsanların, toplumun
normal yaşamına geri dönebilmesi için toplumun ve fiziksel çevrenin yeniden düzene
sokulması çalışmaları olarak da değerlendirilebilir. Ancak, karmaşık politik durumlar için
uluslararası hükümet düzeyinde veya hükümetler dışı yardım ve projelerin desteğini
gerektirmektedir. Sağlık hizmetleri için mutlaka farklı kültürler, toplumlar ve kurumlar
arasındaki politik izolasyonu ortadan kaldırmak hedeflenmelidir. Örneğin, Bosna savaşı
sonrası Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen Desantralize İşbirliği Programı’na göre:







Bütün sosyal grupların sağlık hizmetlerinden eşit yararlanımının sağlanması,
Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelik ve tanıtımı,
Sağlık alanında sektörler arası işbirliği,
Toplum katılımı,
Duyarlı ve risk altındaki gruplara öncelik tanıyan sosyal politikaların sağlık
politikalarına entegrasyonu amaçlanmıştır.
Afetler esnasında sağlıkçıların acil tıbbi müdahaleler yapması gerekmektedir. Aşağıda
göz önünde bulundurulması gereken acil tıbbi müdahaleler listelenmiştir (IBB, 2015).
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Kurtarma sırasında bakım
Triyaj (kırmızı, yeşil, sarı, siyah)
Yaşam idamesi
Yaralıların bakımı
Hasta sevki
İkincil triyaj
Hastane hizmetleri

9.1.7. Afetlerde Sağlık Çalışanlarının Dikkat Etmesi Gerekenler
9.1.7.1. Çevre Sağlığı
Sağlık sadece insan ve toplum sağlığı olarak değerlendirilmemelidir. Afetlere ve sonuçlarına
bütüncül bakarak, insan, toplum ve çevreyi birlikte değerlendirmek gereklidir. Olağanüstü
durum öncesi çevre sağlığı konusunda önlemler alınmalıdır. Bunun amacı felaket sonrası
bölgede gelişecek çevre sağlığı tehlikelerini ortadan kaldırmak veya azaltmaktır. Bu amaçla
acil çevre sağlığı planı yapılmalıdır (Işık, 2012, 103).
9.1.7.2. Acil Sağlık Hizmetlerinin Planlanması
Acil sağlık yardımı planlamak, ilaç, besin maddeleri, araç-gereç gibi yardım malzemesini
sağlamak, daha sonraki dönemlerde ölüm, yaralanma ve hastalık hızları ile ilgili tahminler
yapabilmek, riskli grupları belirleyebilmek için toplumun demografik özellikleri bilinmelidir
(Işık, 2012, 103).
9.1.7.3. Sağlık Kurumları Arasında Koordinasyon
Sağlık kurumları arasında koordinasyon olmalı ve öncelikle kurum içlerinde sağlanmalıdır.
Bunun sağlanması ise gerçekçi bir acil eylem planının hazırlanıp, gerekli hazırlıkların
tamamlanmasını takiben, senaryolar eşliğinde düzenlenecek tatbikatlarla mümkün
olabilecektir. Sahada da tüm risklerin hesaba katıldığı bir strateji önceden belirlenmelidir.
Sağlık hizmetlerinin afetlerdeki saha çalışmaları bakımından, 17 Ağustos 1999 KocaeliGölcük depreminde Türk Tabipler Birliği tarafından gerçekleştirilen başarılı koordinasyon
önceden hazırlığın sahadaki en iyi örneklerindendir (Işık, 2012, 104).
9.1.7.4. Eğitim
Gölcük Depremi (1999) sonrasında ülkemiz uluslararası kurum ve kuruluşların proje pazarı
haline dönüşmüş bunların sonucunda inanılmaz boyutta bilgi kirlenmesi olmuştur. Bu
nedenle tüm bu konuları akredite edecek bir kuruma gereksinim vardır. Kendi ülkelerinde
başarılı oldukları belirtilen afet yönetimi sistemlerini hiç tartışılmadan ve adapte edilmeden
çevirileri yapılarak bize aktarılmıştır. Japonya ve Amerika gibi tamamen etnik, sosyolojik,
demografik ve ekonomik düzeyleri farklı olan ülkelerdeki modeller önemli bir ticari olgu
olarak topluma aktarılmıştır. Kobe Depremi örneği ile, federatif sistemle başarılı olduğu
söylenen Fema Modelinde Katrina ve İkiz Kuleler de büyük zaaflar gösteren tartışı- lan
maddi kaygılarını da katarak tüm bu modeller toplum karakteristiğimizi gözardı etmiş çevrim
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hataları da eklenince ortaya mantık dışı bir yabancı terminoloji ile bilgi kirliliği ortamı ve
içselleştirilemeyen eğitim organizasyonlarını beraberinde getirmiştir.
Afetlerde sağlık hizmetleri konusunda görev alacakların hizmet içi eğitimlerinde; alınması
gereken konular Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi UMKE’nin eğitim programından alınarak
aşağıda sıralanmıştır (Işık, 2012, 105):









Afet ve olağandışı durumlara genel bakış eğitimi,
Psiko-sosyal durumlar eğitimi modülü
Sahada etik davranış ve kültürel özellikler eğitimi
Afet ve olağandışı müdahale eğitimi modülü
Tıbbi müdahale bilgisi modülü
İlkyardım eğitimi
Saha eğitimleri modülü
Branş timleri eğitimleri

9.1.7.5. İletişim
Afetlerde hizmetleri hızlandıracak en temel unsurlardan olan koordinasyonun etkili olabilmesi
ise iletişimin sağlanması ile olanaklıdır. İletişim kaynaklarının doğru işletilebilmesi de
diğer afet hazırlıkları gibi afet öncesinde en kötü senaryoya göre alternatifleriyle
oluşturulmuş bir sistemin oluşturulması ile orantılıdır (Işık, 2012, 105).
9.1.8. Afetlere Sağlık Çalışanlarının Hazırlanması
Afetlere müdahale için yapılan hazırlık planına uyulması gerekir. Bu anlamda sağlık
çalışanlarının hazırlık planlarını iyi bilmesi ve ona uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Bu
doğrultuda sağlık çalışanlarının ve ailelerinin güvenliğini sağladıktan sonra olunması gereken
yerde ve saatte hazır olmalılar. Sağlık çalışanları kendilerine aşırı gereksinim duyulan böylesi
bir anda bile, gücünü sonuna dek tüketmemeye, dinlenmeye, birbirini dinlemeye ve yeterince
uyumaya vakit ayırmaları önemlidir.
Herkes gibi görülen ve duyulan olaylar karşısında duygusal olarak zorlanılsa da, bunların
ekip üyeleriyle paylaşılmasına dikkat edilmelidir. İşlerin yavaşladığı saatlerde ekibin
tamamını bir araya getiren değerlendirmeler ve toplantıların düzenli bir şekilde yapılması
hataları azaltacaktır. Çalışırken birçok gözlem yapılmalı ve fark edilen bazı sorunlara
çözümler bulmaya yönelik gayretler gösterilmelidir. Sorunlar ve müdahale yöntemleri ekibin
diğer üyelerine ve döndükten sonra da ilgili kimselere ve kurumlara aktarılmalıdır (Durak,
2002, 221).
Olağandışı koşullarda yapılacak yardım, kişilerin yardım istemelerine bakmaksızın verilmesi
gereken bir yardımdır. Bu yardımı sağlarken, hekim, yalnızca aciliyet durumunu dikkate
almalıdır. Irk, milliyet, din, görüş, yaş, cinsiyet ve özel ya da silahlı bir guruba üye olunması
gibi özellikler üzerine kurulmuş, her türlü ön yargıdan uzak kalmalıdır. Yaralı ve hastanın
gelenek ve inançlarına saygı göstermek ve politik tarafsızlığını korumak, hekimlerin uyması
gereken temel ilkelerden biridir.
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9.1.9. Afetlerde Sağlık Çalışanları Etiği Örnek Olay
“Deprem bölgesine 5’i hekim, 12 kişilik bir sağlık ekibi ile 48. saatte ulaştınız. Uluslararası
bir toplantının yapıldığı beş yıldızlı bir otelin yıkıntılarından 17 ölü, 58 yaralı getirildi. Ölüler,
değişik uluslardandı. Yaralılar arasında ise yabancı ve yerli bilim adamları, onların eşleri
ve çocukları ile güvenlik görevlileri var. Elinizde çok sınırlı sayıda tıbbi malzeme var.
Elinizdeki sınırlı sayıdaki tıbbi malzeme ile yaralılara yardım ederken, hangi etik ve tıbbi
ilkeleri göz önünde bulundurursunuz? Acil tıbbi müdahale için, nasıl bir organizasyon
planlarsınız? Ölülerle ilgili hangi adımları atarsınız?” (Soyer, 2002, 233)
Çok sayıda insanın yaralandığı bu tür bir olgu karşısında, kısa sürede sağlanabilecek tıbbi
kaynaklar da yeterli değilse, yaralıların sınıflandırılması salt tıbbi bir gereksinim değil, aynı
zamanda etik de bir gerekliliktir. Acil tıbbi bakımla ilgilenen tüm sağlık personeli için yararlı
ve gerekli bir yöntem olan “Triyaj”, tıbbi ve etik gereksinimlerin çakışması anlamına
gelmektedir. Triyajın yanı sıra, olay yerinde ya da acil yardım biriminde verilecek tıbbi
hizmet için gereken kaynakların belirlenmesi de, önemli bir konudur. Bu konuda dikkat
edilmesi gereken bir nokta da, resüsitasyon ile triyajın eş zamanlı olarak yapılması gereğidir.
Yaralılar, bir yandan sınıflandırılırken, acil tedaviye gereksinimi olanlara hemen müdahale
edilmelidir. Burada da, tıbbi davranış, etik davranış ile çakışmaktadır. Yukarıdaki olgu ile
devam edersek, yaralıların sınıflandırılması, şöyle yapılmalıdır (Soyer, 2002, 233):





Yaşamsal tehlikede olan ve acil tedaviye gereksinimi olanlar,
Acil tedaviye gereksinimi olmayanlar,
Gözetim altında olması gereken fiziksel travmalılar,
Ciddi durumda olup, eldeki tedavi kaynakları ile iyileştirilmesi mümkün olmayacak
kadar ağır yaralılar (ümitsiz olgular).

Tıbbi (ve etik) olarak bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra, her birine gereken tıbbi yardım
yapılmalıdır. Örneğin, ümitsiz olgulara yaklaşım, terminal dönemde olan herhangi bir hastaya
yaklaşımla aynıdır. Kurtarılabilecek olgular yerine, sınırlı tıbbi kaynakların ümitsiz olgulara
harcanması etik değildir. Ancak, bu durum, ümitsiz olgulara karşı insancıl davranılmasını
engellememelidir. Ümitsiz olguların diğer yaralılardan ayrı tutularak, acıları dindirilmek
suretiyle bakım ve rahatları sağlanmalı ve özel yaşamlarına saygı gösterilmelidir. Söz konusu
sınıflandırma sonucunda, hekimler ve sağlık personeli, iyileşebilecek düzeyde yaralanmış,
mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiyi kurtarmayı hedeflemelidir. Sınıflandırma ile birlikte
anılması gereken bir başka temel ilke de, bizzat bu sınıflandırmayı ve sınıflandırma ile
birlikte uygulanan müdahaleyi, bu konuda eğitimli hekim ve sağlık personelinin yapmasıdır.
9.2. Afet Yönetiminde Sosyal Hizmet Etiği
9.2.1. Sosyal Hizmet Etiği
Afet öncesindeki değerlendirme, etki azaltma ve hazırlıklar gibi aktivitelere katılmaksızın,
afet sonrasında etik, etkin ve etkili hizmetlerin uygulanması kolay olmayacaktır. Afetler
sosyal, ekonomik ve politik yönleri olduğundan dolayı, afet yönetimi sürecinde bulunan acil
durum çalışanları, sosyal hizmetler kurumları ve diğer organizasyonlar, afetlerin tüm
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aşamalarında bu bağlamı açıklığa kavuşturmalıdır. Sosyal hizmet çalışanları için, afet
yönetiminin odak noktasında riskleri minimize, kaynakları maksimize etmek ve mağdur
insanlar için adalet sağlamak olmalıdır.
İnsanlar, ihtiyaçları farklı şekillerde hissederler. Yani her bireyin ve toplumun talepleri ve
beklentileri farklıdır. Bu farklılıklar, kültürel, sosyo-ekonomik faktörler, cinsiyet ve
cinsiyet tercihleri, geleneklerden kaynaklanır. Bu farklılıklar ise toplum içinde belirli
gruplara karşı yapılabilecek ayrımcılıkları yönlendirir. Farklılık sonucu bir yerde
fonksiyonel olan başka bir yerde olmayabilir.
Dolores Norton her insanı iki sistemin parçası olarak görür. Birincisi, yetiştirme/eğitim
sistemi- Aileyi ve en yakın toplumsal çevreyi (bireyin kültürünü) içerir. İkincisi ise,
sürdürülen sistem- Hizmetlerin organizasyonunu, politik gücü, ekonomik kaynakları,
eğitim sistemini ve daha geniş toplumsal sistemi içine alır. Bireyin fonksiyonlarını yerine
getirebilmesinde iki sistem birbirini etkiler. İkisi arasında uyumsuzluk varsa birey fonksiyon
göstermede zorlanır (Bulut, 2015).
Sosyal hizmet uzmanının çalıştığı ortamın, kültürel, etnik ve ırksal yapısını bilmesi
önemlidir. Bu bilgiye sahip olmak, kültürel grupların tarihini, değerlerini, etik kurallarını, aile
ve toplum kalıplarını, dinsel geleneklerini, çocuk yetiştirme biçimlerini ve stres değişmeyle
başa çıkma yollarını gösterecektir. Her kültürde bulunan alt grupları da öğrenmek ve tanımak
sosyal hizmet uzmanının görevidir.
Sosyal hizmet etiği, sosyal değişimi vurgulayan ve sosyal adalet ile eşitliğin başarılması olan
temel sosyal hizmet değerlerine uygun, mesleki eylemlere rehberlik eden düzenleyici
ilkelerdir. Bu düzenleyici ilke olma niteliğiyle sosyal hizmet etiği, mesleki etkinlikleri hesap
verilebilir kılmaktadır. Bu ilkeler evrensel nitelikte olabileceği gibi, kültürel görelilik
anlayışıyla, her toplumun kendi kültürel yapısına uygun olarak hazırlanan ilkeler de olabilir.
Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerin önde gelen işlevi, müracaatçının veya mağdur
olanın otonomisine saygı duyulmasına, adil ve doğru eylemde bulunulmasına rehberlik
ederek, müracaatçının veya mağdur olanın uygulamanın olası sonuçlarından zarar görmesinin
önüne geçilmesi olacaktır (Özateş, 2010, 91).
9.2.2. Sosyal Çalışma İlkeleri
Sosyal kesintilere benzer olarak akrabaları, arkadaşları kaybetmenin psikolojik travma ve afet
olayının şoku fiziksel yapılanmadan daha çok zaman alarak sonlanabilmektedir. Bu yüzden
sosyal refah ve psikolojik destek programlarının iyileştirme programlarının bir parçası olarak
acilen düşünülmesi ve onunla bütünleştirilmeleri temel bir yaklaşım olarak
değerlendirilmelidir. Bu destek yalnızca afetten etkilenen halk için değil aynı zamanda olayda
zor koşullarda çalışan afetzedelere yardımcı gruplar ve afet bölgesinde psikolojik olarak
sıkıntı verici işlemler yapmak zorunda olan sağlık personeli için de temin edilmelidir.
Toplumsal değişim uzmanları, afet sırası ve sonrasında toplumun afete yanıtlarını ve
uyumunu test etme şansına sahip olmaktadırlar. Öte yandan aynı zamanda da sosyo-fiziksel
yeniden yapılanma üzerinde etkisi olan gruplara da odaklanabilmektedirler. Toplumsal alan
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insanların farklı gruplar ve kurumlarla çalışması yoluyla organize olan ve gündelik
faaliyetlerin kesintiye uğramadan devam ettirilmesi ile oluşmaktadır (Arslan, 2009, 28).
Hangi uygulama alanında olursa olsun profesyonel sosyal çalışanlar gerek ulusal gerekse
uluslar arası kuruluşların yayınlamış oldukları sosyal alanda etik kurallara uyarak
uygulamalarını gerçekleştirmek durumundadırlar (Soliman, 2002, 7). Hem sosyal çalışanlar
hem de diğer sosyal hizmet tedarikçileri uluslararası bir organizasyon olarak faaliyet gösteren
Kızılay ve Kızılhaç gibi kuruluşların ve hükümetlerin insani yardıma yönelik etik kurallarının
farkında olmaları gerekmektedir. O nedenle zaman zaman profesyonel sosyal çalışmacıların,
afetler bağlamında etik ilkeleri nasıl uyguladıkları değerlendirilmelidir.
Sosyal çalışmacılar sosyal sorunlar ile alakalı etik ilkelerin farkında olmak zorundadırlar.
Bununla birlikte, afet gibi toplumsal dengeyi sarsacak felaketlerle mücadele esnasında sosyal
çalışmacılar etik meselelere daha fazla önem vermelidirler. Afetler gerçekleşmesi ile bireysel
sorunlar ve krizler hem artmakta hem de büyümektedir. Özellikle afetlerin yol açtığı kriz
hallerinde, bireyler, aileler ve toplumlar yanlış anlamaya ve istismar edilmeye karşı
savunmasız olmaktadırlar. Afetlerde mağduriyet damgası altında olan mağdurların zor
koşullar altında aşırı üzüntü, tehlike ve endişelere karşı reaksiyonları zihinsel hastalık olarak
yanlış yorumlanmış olabilir. Temel değerler arasında saygı ve itibar, özgür irade, adalet ve
hızlı destek gibi ilkeler, afet şartları altında uygulanabilecek etik yaklaşımlar olarak
değerlendirilebilir.
9.2.2.1. Saygı Ve İtibar
Yapılan çalışmalar, birçok vakada afetler sonrasında hayatta kalanların, genellikle kendi
kaynaklarına güvenen ve sosyal destek sağlayan organizasyonlardan çok az faydalanan
bireyler ve aileler olduğunu göstermektedir. Hem doğal hem de teknolojik afetler sonrasında
hayatta kalıp mağdur olanların sosyal yardım ve destek sağlayan organizasyonlara bazı
nedenlerden dolayı müracaatları çok az olmaktadır. Bu nedenler arasında, bireylerin destek
sağlayan organizasyonlara müracaatları ile itibarlarını, bağımsızlıklarını ve yaşamları
üzerinde kontrolleri kaybedecekleri korkusunun olduğu görülmektedir. Sosyal çalışmacılar,
afet sonrası müdahale bağlamında afet mağdurlarına yapılacak müdahalelerin nasıl bireyler
ve ailelerle karşılıklı saygıya dayanan ilişkileri en iyi şekilde kolaylaştıracağını
değerlendirmelidir. Afet sonrası hayatta kalan mağdurların içerisinde medyaya duyulan büyük
ilgi, gizlilik, mahremiyet ve itibarları hakkındaki meseleleri ortaya çıkartır. Bir afete karşı
toplumun reaksiyonunu izlerken ve afetin etkisini tespiti yapılırken, medyanın teknolojik
kaynaklarının kullanılması hayatta kalan mağdurların ihtiyaçlarının daha geniş bir topluma
nakledilmesine veya iletilmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak bu faydalı süreç esnasında
eş zamanlı olarak da hayatta kalan mağdurların en çok özel yaşamlarının ihlal edildiği
görülmektedir. Ölüm, yaralanma, maddi zararlar ve kayıplar gibi afetle ilgili endişe verici ve
etkileyici haberlere odaklanarak, medya afet mağdurlarının ihtiyaçlarından bahsetmekten daha
çok onların sıkıntılarının devam etmesine neden olabilirler. Afet esnasında çalışan yardım
organizasyonunun performansı hakkında yayılmış olan bilgi ister doğru isterse yanlış olsun,
medyanın gözlem fonksiyonu altında çalışma baskısı afette etkin ve verimli reaksiyon ve
beklenti için sisteme yönelik hataların düzeltilmesi amacıyla geniş
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çapta gayretlere yol açabilmektedir (Soliman, 2002, 8). Alternatif olarak, böyle aşırı baskılar
organizasyon içindeki kaosu kötüleştirebilir, organizasyonlar arasında çatışma üretebilir ve
hizmet sağlayan kurumlar içerisinde güvensizliği ve afet sonrası hayatta kalanların endişelerini
artırabilir. Sosyal çalışanlar, afetlerin sonrasında hayatta kalanların haklarını koruyacak
biçimde medya üyelerini yönlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca, daha geniş bir toplumun
bilme hakkını örgütsel otonominin işleyebilmesi için dengelenmelidir.
9.2.2.2. Özgür İrade
Afetler gerçekleştikten sonra, belirsizlik, kargaşa ve ihtilaf meydana geldiği için, bireylerin
özgür iradelerini ve karar verme yetilerini tehdit eden şartlar da ortaya çıkmış olmaktadır.
Hayatta kalanlar, karşılaşmış oldukları duygusal, travmatik ve yoğun durumlar karşısında
hızla çözüm arayacakları için kritik kararları almakla karşı karşıya kalabilmektedirler. Ancak,
sıklıkla görülen, afet sonrasında görev alan organizasyonlar afet sonrasında görevlerini yerine
getirirken hızla cevap vermeleri gerektiğinden, afet mağduru olan bireylerin otonomileri
özgürlükleri kısıtlanmakta veya engellenmiş olmaktadır. Hayatta kalanların gıda dağıtımı,
barınma ve tahliye gibi meselelerde yaklaşımları hem yetersiz hem de tutarsız hem de aşırı
bireysel olabilmektedir. Yani, afet sonrasında yardım organizasyonlarının kaotik durumu
kontrol altına almak için çabaladıkları anda, bireylerin ve ailelerin ihtiyaç duydukları şeyler,
dayanma güçleri ve kendilerine özgü olan normal davranışları yok olmuş olabilir. Afet
sonrası hayatta kalanlar, onların sıkıntılı olan yaşam şartlarını, güçsüz ve yaşlı aile üyelerinin
hareketlilik sınırlamaları veya bir çocuğun sağlık durumu gibi özel ihtiyaçları, değerler,
inanışlar ve kısıtlarını bildirme fırsatına sahip olmalıdırlar (Soliman, 2002, 8). Örnek olarak,
Müslüman bir ailenin aynı ortamın paylaşıldığı acil bir korunma yerinde, cinsiyet farkı
gözetmeksizin barınması inançları açısından sorunlu olabilmektedir. O nedenle afet
sonrasındaki hizmetler, karmaşık duygularla, kızgınlıklarla ve olumsuz davranışlarla
yoğunlaşan afet sonrası stresin etkisi azaltmalıdır. Yapılan çalışmalar, toplum üyelerinin afet
sonrasındaki çalışmalara katılmaları, iyileşmenin daha hızlı ve etkin gerçekleşmesine yol
açtığını göstermektedir. Müdahaleyi yapacak veya yönetecek olan organizasyonun veya
komitenin içerisinde, mutlaka afet sonrasında hayatta kalanlar ile birlikte yerel ve merkezi
idarenin görevlilerinin de var olması mücadeleyi daha başarılı kılacaktır. Dolayısıyla, tüm
kesimlerin katılmış olduğu bir yönetimin afet sonrasında, yerel ihtiyaçları daha iyi
tanımlaması, diğer organizasyonlara, merkezi ve yerel yönetimlere daha tutarlı tavsiyelerin
yapılması, daha isabetli kararların alınması ve uygulanması kolaylaşmış olacaktır.
Sosyal çalışmacılar afet sonrası sıkıntıları ve sorunları azaltmak için, hayatta kalanların ister
duygusal kabarma veya yok olma davranışı, isterse maddi talepleri olsun, özgür iradelerini
kullanacakları ve kendi başlarına karar vermelerini sağlayacak ortamları oluşturacakları
yaklaşımlara sahip olmaları gerekmektedir (Soliman, 2002, 9).
Afetlerin bireyler ve toplumlar üzerinde çok farklı finansal etkileri görülmektedir. Genellikle,
küçük ve fakir olan toplumlarda afetlerin uzun süreli finansal etkileri sınırlı olmaktadır.
Bununla birlikte, afetlerin evlerin zararı veya yok olması, finansal varlıkları kaybı, aile
gelirinde ani azalmalar ve en azından başkalarının desteğine muhtaç olma durumunda artışın
olması da dahil hane halkı üzerinde ekonomik etkiler söz konusudur.
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9.2.2.3. Adalet
Tüm bireyler, aileler ve toplumların afetlerin etkilerinden kurtulmaları ve hızla düzelmeleri
için kişisel fiziksel güvenliğin sağlanması ve varlığın devam ettirilebilmesi önemli bir
gerekliliktir. Afet sonrasında verilen tepki ve mücadelede, merkezi, bölgesel ve yerel
yönetimin koordineli bir şekilde müdahalesinin yanında, sosyal ağlar, gönüllüler ve
kendiliğinden oluşan gruplar da temel birtakım ihtiyaçlardan bahsedebilirler. Kamu kurumları,
kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve ilgili bireylerin bilinçli gayretleri, afet sonrasında hayatta
kalanlar için sosyal adaleti sağlama garantisi verecek duyarlılıkta olmalıdır. Toplumlar
kendi gelenekleri ve tarihi tutumları doğrultusunda afet sonrasında kendilerine özgü müdahale
yöntemleri geliştirmelidirler. Özellikle sosyal çalışmacılar, afet koşulları altında mağdur
olanların ve fiziksel ve zihinsel engelleri olanların, etnik, ırksal, kültürel, dini azınlıkların,
fakir olan ve vatandaşlık haklarını kullanamayan çocuklar ve yaşlı insanların ihtiyaçlarına
özel önem vermelidirler. Aksi takdirde, bireysel ve grup ihtiyaçları çok iyi bir şekilde
açıklanmadığı için, afet sonrası iyileşmeler gecikmekte veya beklenen seviyede
gerçekleşmemektedir (Soliman, 2002, 10). Bu türden olumsuzlukların azaltılması için, afet
sonrasında destek sağlayan gerek sosyal çalışmacıların gerekse kamu ve sivil
organizasyonların, dağıtım ve bölüşümde özenli, prosedürü önemseyen ve katılımcılığı
sağlayan adil bir düzeni afet koşulları altında uygulamalıdırlar. Bu anlamda, afet esnasında ve
sonrasında bireylerin her türlü taleplerinin karşılanması mümkün olmamakla birlikte,
insanları memnun edecek acil ihtiyaçlara odaklanmış adil bir çerçevenin, kamu ve sivil
organizasyonları tarafından benimsenmesi de gerekmektedir. Aksi takdirde, afet sonrası
müdahale eden organizasyonlar dezavantajlı olan birçok birey ve aile söz konusu iken, mevcut
statükoyu veya belirli imtiyazlı gruplarını desteklemek gibi bir yanlışa düşmüş olabilirler.
9.2.2.4. Hızlı Destek
Destek konusu afet sonrası müdahale ve iyileşme sürecinde en tartışmalı konulardan birisidir.
Afet sonrası ortaya çıkabilecek potansiyel çatışmadan dolayı, hayatta kalanların talep ve
beklentilerinin açık bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Afet sonrası destekler daha çok
hayatta kalanların acil olan fiziksel, varoluşsal ve duygusal ihtiyaçlarına da odaklanmaktadır.
Ancak, afetler bu tür ihtiyaçların karşılanması esnasında, hayatta kalanların temel gıda ve
giyim gibi çok acil olan ihtiyaçlarının karşılanmadığı veya farkına varılamadığı bir ortam
oluşturabilmektedir. Özellikle hayatta kalan bireylerin özel ihtiyaçları, destek hizmetleri
verenlerin görev tanımlarında açıklanmamış olabilmektedir. Zihinsel özürlü bir çocuğun veya
Alzheimer hastalığına yakalanmış bir yaşlının afet esnasında ve sonrasında özel bir desteğe
ihtiyaç duyacakları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumlarda, özellikle sosyal
çalışmacılar bireylerin ve ailelerin özel olabilecek ihtiyaçlarına yönelik desteklerini öncelikli
olarak dikkate almalıdırlar (Soliman, 2002, 11).
Özellikle klinik ortamında çalışan sosyal çalışmacıların afet şartları altında görevlerini yerine
getirirken kendilerine afet mağdurlarına hizmet verirken önceliği onlara vermeleri rolünü
benimsemeleri gerekmektedir. Örgütlenmeye dair zorluklar, afetlerde kuralların ve kanunların
uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Yasalarla kurulmuş ve kayıt dışı olan organizasyonlar afet
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mağdurlarının ihtiyaçlarının çoğunu karşılamak amacıyla gayret gösterirlerken, yasaların
istediği yönetimsel ve yöntemsel olarak birçok sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Bir diğer ifade
ile afetlere müdahale eden kuruluşlar da müdahale esnasında kendilerini aşırı şekilde gerecek
ortamlara ve davranışlara maruz kalabilirler. Böylece müdahale edenlerin de mağdurların
ihtiyaçlarını yeteri kadar karşılamakta zorlanabilmeleri muhtemel olacaktır. Ancak muhtemel
sorunlara ve sıkıntılara daha önceden ortak aklı kullanarak hazır olunması ve aşılması
sağlanmalıdır. Bu anlamda, farklı düşünce ve fikirlere açık olan afet müdahale
organizasyonları, çok fazla savunmaya geçmeden esnek yapıları sayesinde yeni ihtiyaçları
kolayca tespit edecekler ve ona göre yapılanacaklarıdır (Soliman, 2002, 11).
9.2.3. Afetlerde Sosyal Hizmet Etiği
Toplumla çalışma kapsamındaki uygulamalar, demokratik bir toplumda karar verme ve
demokratik katılımı sağlamak üzere bireylerin potansiyellerini ve katkısını artırmaya
odaklanmaktadır. Bu anlamda sosyal hizmet uzmanları sosyal politikaların ve kurumların
oluşturulmasında toplumun bilinçli katılımını kolaylaştırmalı.
9.2.3.1. Yaşam Hakkı ve Özgürlük
İnsan hakları çalışmalarında yaşam hakkı temeldir. Sosyal hizmet uzmanları sadece yaşam
kalitesini tehdit eden insan hakları ihlallerine karşı koymazlar, aynı zamanda yaşamı
zenginleştirici ve geliştirici mesleki faaliyetlere de yönelirler. Sosyal hizmet fiziksel ve
psikolojik sağlığın yaşam kalitesi ile ilişkisinin farkında olarak mesleki faaliyetlerini tasarlar.
Önlenebilir hastalık ve sakatlıklarla ile ilgili çalışmalarda bulunur. Tüm insanlar özgür
doğarlar. Sosyal hizmetin tüm uygulamalarında insanın özgürlüğünü kısıtlayan koşulları
etkisiz hâle getirme uğraşısındadır.
9.2.3.2. Toplumun Acil Gereksinimleri
Afetin oluşunu takip eden acil yardım aşamasının süresi afetin büyüklüğüne göre birkaç gün ile
birkaç hafta arasında değişmektedir. Bu aşamadaki eylemlerin başlıca hedefi, mümkün olan en
kısa sürede en çok sayıda insan hayatını kurtarmak, yaralıların tedavisini sağlamak ve açıkta
kalanların su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarını en kısa sürede ve en
uygun yöntemlerle karşılamak olmaktadır (İlhan, 2010, 37). Bu bakış açısıyla, toplumun acil
gereksinimlerine yönelik sosyal hizmetler herhangi bir acil durum ya da afetten etkilenen
bireyler, gruplar ve aileler için yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. Özellikle deprem riskinin
olduğu bilinen ülkelerde doğal afetler ve sonrasındaki hizmetlerin planlanması büyük önem
taşımaktadır.

Mağdurlar, dikkati toplayamama, nerede olduğunu bilememe gibi zihinsel ve bedende ağrı ve
acı duyma gibi fiziksel sorunlarla karşılaşabilmektedirler. Acil durum ya da afetler konusunda
çalışan sosyal hizmet uzmanları, toplumun acil gereksinimlerinin çabukça karşılanması için
uygun profesyonel hizmetleri sağlamalıdırlar ve etik sorumluluklara özen göstermelidirler.
Acil yardım aşamasında ele alınan pek çok faaliyet ve hesaplar, fiziksel ve sosyal yıkımı en aza
indirgemek ve hayatta kalanların psikolojik sarsıntılarını azaltmak için tasarlanmalıdır. Aksi
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halde, bu aşamada ortaya çıkan karar ve faaliyetler, daha sonraki evrelerdeki uygulamaları büyük
oranda olumsuz etkilemektedir (İlhan, 2010, 37).

9.2.3.3. İnsan Onuruna Saygı
Afetler, doğa olayı ile çevre ve sosyal yapı, sistem ve toplumdaki bireyler arasında olan karşılıklı
etkileşimin sonucudur. Bu etkileşime bağlı olarak afetzedelerin eski yaşam düzenlerine devam
edebilmeleri için travma sonrası psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen stresin seviyesini
hızla azaltmak gerekmektedir. Bu nedenle afetin neden olduğu hasarların, bozulan sosyal ilişki ve
ekonomik dengelerin ve en önemlisi temel insan gereksinmesi olan barınma ihtiyacının bir an
önce giderilebilmesi gerekmektedir (İlhan, 2010, 34). Bu anlamda, sosyal hizmet uzmanları afet
sonrasında hayatta kalan bireylere ve ailelerine karşılıklı saygı çerçevesinde insan onuruna
yakışır bir biçimde davranmalı ve en uygun müdahale yaklaşımını benimsemelidirler.

9.2.3.4. Kendi Kararını Verme
Afet sırasında ve sonrasında çocuklara ilişkin medikal ihtiyaçları karşılamak, yaşlıların bakımı
gibi özel durum ya da ihtiyaçlara yönelik fırsatlardan yararlanmak önemlidir.Sosyal hizmet
uzmanları, afet sonrasında psikolojik, zihinsel, sosyal ve daha pek çok nedenlerle sorunlar
yaşayan ve kendi kararını verme yetisinden yoksun olan bireylerin potansiyellerini artırmak
ve kendi kararlarını vermelerine yardımcı olmak için sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer
temelini kullanarak uygun müdahalelerde bulunmalıdırlar.
9.2.3.5. Sosyal Adalet
Sosyal adalet, sağlık, eğitim, fırsat eşitliği, avantajsız gruplar ya da kişiler için korumayı
içermektedir. Sosyal hizmet tüm uygulamaları ile müracaatçı kitleleri için sosyal adaleti
geliştirmeye çalışmaktadır.
Günlük yaşamda afetin büyüklüğünü, yol açtığı can kayıpları, sakatlanmalar, yaralanmalar, afetin
meydana getirdiği ekonomik ve sosyal kayıplarla ölçme ve değerlendirme eğilimi vardır (İlhan,
2010, 5). Bu süreçte sosyal hizmet uzmanları cinsiyet, ırk, etnik köken, azınlık grup vb.
özelliklere bakmaksızın afet sonrasında her bireyin kaynaklara ihtiyaçları ölçüsünde
ulaşmasını sağlamalıdırlar.

9.2.3.6. Eşitlik ve Ayrımcı Olmama
Birçok afette psiko-sosyal yardım ihtiyacındaki farklılıklar nedeniyle bir cinsiyet farklığından
söz edilmektedir. Birçok kültürlerarası çalışma kadınların erkelere oranla çok fazla depresyon
ve kaygıya maruz kaldığını göstermektedir. Bu nedenle afet sonrası yeniden yapılanma
sürecinde cinsiyet ve yaş farklılıkları dikkate alınarak bireylerin olayla baş etme
mekanizmalarının güçlendirilmesine odaklanılmalıdır. Yüksek risk grubunu oluşturan
çocuklar, yaşlılar ve engelliler ile ilgili özel önlemler alınmalıdır (Arslan, 2009, 27).
Tüm insanlar için eşitlik ilkesi İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin birinci maddesinde
ortaya konur. Sosyal hizmet sosyal adalete inanan bir meslek ve disiplindir. Dışta bırakılan
birey ve grupların haklarının savunulmasında sosyal hizmet birincil rol oynamaktadır. Yine
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sosyal hizmet ayrımcı olmaksızın, tüm grupların kamu ve sosyal refah hizmetlerinden
yararlanmasına çalışır.
9.2.3.7. Savunuculuk
Yaşa bağlı olarak insanların olaylar karşısında tepki ve davranışları değişkenlik gösterebilir.
Sosyal yapı içinde bireyler yaşlandıkça davranışları, olaylara karşı tepkileri ve istekleri
belirginleşirken, bulundukları ortamların ve kurdukları düzenlerin sürekliliği bozulduğunda
rahatsız olurlar. Bu nedenle, yaşlı bireyler ani fiziksel ve sosyal değişimler karşısında o
döneme kadar içinde yaşadığı fiziki ve sosyal çevrenin yok olmasıyla belirsizlik, kaygı,
endişe gibi davranışlar göstermeye başlayabilmektedirler (Arslan, 2009, 27).
Sosyal hizmet uzmanları afet sırasında ve sonrasında hayatta kalan bireylerin ihtiyaçlarını
karşılamak, hak ve çıkarlarını korumak üzere hem sınıf hem de vaka savunuculuğu
yapabilmektedirler. Savunuculuk özellikle alzheimer hastalığı bulunan hastalar gibi özel
bakıma ve desteğe ihtiyaç duyan, kendi kararını verebilme yetisine sahip olmayan bireyler
için önemli bir ihtiyaç olmaktadır. Dolayısıyla sosyal çalışmacılar halk dilinde yoğun
kullanılan "kimsesizlerin kimi" olma gibi bir misyona sahip olduklarını iyi bilmelidirler.
9.2.3.8. Dayanışma ve Sosyal Sorumluluk
Yaşlı insanlar, yasadıkları toplumlarda sıklıkla hayatlarını yaşamış, onu “çok iyi” idare etmiş
ve bu nedenle de toplumun diğer kesimlerine nazaran afetle daha iyi başa çıkabilecek kesimler
olarak görülmektedir. Aslında, klinik deneyimler ve bazı sınırlı çalışmalar, yaşlıların afete
müdahale sırasındaki en yüksek risk gruplarından biri olduğunu göstermektedir. Afetin
etkisiyle oluşan kayıplara yönelik çalışmalar insan kaybı, yaralanması ve ölümüne yönelik
deneyimlerin yaşlılarda yüksek bir oranda var olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, yer
değişikliği, görme ve duyma sorunlarıyla beraber yaşlı bireyler fiziksel yaralanmaya karşı
daha yüksek riske sahiptirler. Araştırmalar ayrıca yaşlı bireylerin tahliyeyi çok az istediği,
ikazları daha az dinledikleri, tehlikeli durum ve riskleri daha az kabul ettiği ve afetin tüm
etkilerine karşı daha ağır yanıt verdiklerini göstermektedir (Arslan, 2009, 27).
Sosyal hizmet, günlük uygulamalarında, yoksullar ve baskı altına alınmış gruplar ile
dayanışma içerisindedir. Yoksulluk, açlık ve evsizlik insan hakları ihlalidir. Sosyal hizmet
uzmanları, sosyal adaleti sağlamak için avantajsız grupların haklarını savunmak
durumundadır.
Esasta sosyal sorumluluk, dayanışma ilkesinin yaşama geçirilmesi olarak düşünülebilir.
Sosyal hizmet her zaman acı çeken ve avantajsız birey, grup ve toplumların yanında olan ve
onların haklarını savunan bir meslektir.
9.2.3.9. Sosyal ve Siyasal Eylem
Toplum örgütlenmesinin önemli bir boyutu olarak sosyal eylem; sosyal güç de dahil olmak
üzere toplumdaki statüleri geliştirmek, dağıtmak, kontrol etmek ile toplum kaynaklarını
geliştirmek üzere yapılan girişimleri içermektedir. Ayrıca toplumda düzeni sağlamak için
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ilişki ve davranış düzenini değiştirmek üzere çeşitli uygulamaları ve stratejileri de
kapsamaktadır.
Afetin gerçekleşmesinden sonra acil yardım aşamasının süresi afetin büyüklüğüne göre birkaç
gün ile birkaç hafta arasında değişmektedir. Bu aşamadaki eylemlerin başlıca hedefi, mümkün
olan en kısa süre içinde ve hızla en çok sayıda insan hayatını kurtarmak, yaralıların tedavisini
sağlamak ve açıkta kalanların su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, korunma gibi ihtiyaçlarını en
kısa sürede ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır (İlhan, 2010, 37).

Afetlerde zor durumda kalan mağdurların sosyal çalışmacıdan hizmet alırken aşağıdaki
haklarının olduğu sosyal çalışmacı tarafından unutulmamalıdır (Bulut, 2015).








Temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam hakkı.
Eşit ve adli muamele görmesi,
Özgürce seçim yapması,
En az veya hiç zarar görmemesi,
İyi bir hayat standardına kavuşması,
Mahremiyet ve gizliliğini korumak,
Gerçeği ve tüm var olan bilgileri anlamasını sağlamak

9.2.3.10. Barış ve Şiddetin Olmayışı
İnsan ilişkilerinde çatışma önlenemez. Sosyal hizmetin amacı bireyin kendisi ve diğerleri ile
uyum içerisinde yaşamasını sağlamak ile ilgilidir. Sosyal hizmetin barış yanlışı olması, sosyal
adaletsizliğin sürmesine razı olması demek değildir. Sosyal hizmet, değişim için şiddet
içermeyen yolları her zaman denemekle yükümlüdür.
9.2.3.11. Çevre
Dünyamız sürekli olarak kirlenmekte, doğal çevre bozulmaktadır. Doğa ile insan arasında var
olan denge sürekli bozulmakta, pek çok ülkede yaşam kalitesi sürekli düşmektedir. Yanlış
kalkınma modelleri küresel kirliliğe katkıda bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları,
çevresel bozulmanın insan yaşamına verdiği zararlar ile baş edecek çalışmaları yerine
getirmek ile sorumludur.
9.3. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Ne Yapmalı?
Sağlık ve sosyal hizmet çalışmacıları, gerek afetler esnasında gerekse afetler sonrasında
bireylerle direk temasta bulunacaklardır. Bu temasları esnasında sadece görevleri ile alakalı
olan işleri değil, ayrıca afet mağdurlarının ihtiyacı olan başka konularda da destek vermeleri
beklenmektedir. O nedenle söz ve davranışlarında dikkat etmeleri gereken hususlar
bulunmaktadır. Aşağıda sağlık çalışanlarının ve sosyal hizmet çalışmacılarının neler
yapmaları gerektiğine dair konular listelenmiştir (Işık, 2012, 109).
Temel gereksinimlerle buluşturun. İnsanların yemek, kalacak yer, giyecek, temel tıbbi hizmet
gereksinimlerini belirlenen ve kaynaklarla buluşturun.
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Dinleyin ve yardımcı olun. Yaşadıklarını paylaşmak isteyen insanlara müdahale etmeden
dinleyin. Öfke veya kızgınlıklarının size değil, yaşadıkları olaylara olduğunu unutmayın. Bu
durumlarda sakin ve destekleyici olun. Anlaşılır düzeyde afet, travma ve karşılaşabilecekleri
zorluklar ( uyku ve iştah düzeninde bozulma, okul başarısında düşme, öfke, alkol...) hakkında
bilgi verin.
Durumu normalleştirin. Travma sonrasında gösterilen bütün tepkiler anormal olaylara verilen
normal tepkilerdir. Kişiler “çıldırmadıklarını, ömür boyu böyle kalmayacaklarını” bildikçe iyi
hissetme olasılıkları artmaktadır.
Psikolojik ilk yardım bir “tedavi” ya da “terapi” değildir. Afeti ya da krizi yaşamış olan
kişilere yaşadıklarının farkında olduğunuzu ve eğer gereksinim duyarlarsa orada olduğunuzu
hissettirmektir, bazen hiçbir şey söylemenize bile gerek olmayabilir.
Beklenen travma sonrası tepkiler dışında, yoğun belirtiler gösteren kişileri tespit edin ve
uygun ruh sağlığı uzmanlarına ulaşmalarını sağlayın.
Aileleri, yakınları bir arada tutun. Çocuklarla çalışırken ailelerden çok fazla uzaklaştırmadan,
hatta onlara da çocuklarla nasıl iletişim kurulacağını göstererek ilgilenin.
Kültüre uygun davranın. Mevcut gelenekleri ve ilişkileri öğrenerek yardımcı olursanız, daha
çabuk kabul görür ve gereksinimleri belirleyebilirsiniz.
İncinebilir grubu göz önüne alın. Yaşlılar, hamileler, çocuklar, yalnız kadınlar gibi mevcut
kültürde korunması gerekenlerin size ulaşması zor olabilir. Siz onlara gidin.
9.4. Sağlık Çalışanları Ve Sosyal Hizmet Çalışmacıları Nelere Dikkat Etmeli?
Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacıları biraz evvel ifade edildiği gibi gerek afet
öncesi gerek afet sonrasında uygulamanın bizatihi içerisinde bulunmaktadırlar. Ancak, afetler
sonrasında ortaya çıkan kaotik ortam bireylerin ve toplumların psikolojisini bozarak,
beklenmeyen tepkileri vermelerine yol açmaktadır. Böyle bir ortamda hem sağlık
çalışanlarının hem de sosyal hizmet çalışmacılarının söz ve davranışlarını empati yaparak
gerçekleştirmeleri, tepkilerin azalmasına ve onlara karşı güvenin artmasına neden olacaktır.
Unutulmamalıdır ki, afet mağdurlarına ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ve sosyal
hizmet çalışmacılarının olumlu ilk tutum ve davranışları sayesinde, mağdurların psikolojileri
daha iyiye gidecek ve afetin ortaya çıkaracağı yıkımlar azalmış olacaktır. Aşağıda afetler
sonrasında sağlık çalışanları ve sosyal hizmet çalışmacılarının nelere dikkat etmeleri gerektiği
listelenmiştir (Işık, 2012, 109).
İnsanları konuşmak ve olayı anlatmak için zorlamayın, onların istemesi ve hazır olması için
yanlarında olun.
‘Her şey düzelecek, en azından sana bir şey olmadı, bak insanların başına neler geliyor’ gibi
basit ve empatik olmayan cümleler sarf etmeyin.
Afet sonrası gösterilen tepkileri bozukluk olarak adlandırmayın. Söylediğimiz gibi aslında
gösterilen tepkiler normal, esas yaşanan olay anormaldir.
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Genel bilgiler verirken, zorlayıcı ve anlaşılmaz olmayın. Onların gereksinimi olan bilgileri,
sohbet ederken ve anlaşılır dilde verin.
Kesinlikle tutamayacağınız sözü vermeyin. Bilmediğiniz konularla ilgili, önce araştırın sonra
neler yapılabileceğini söyleyin.
Organizasyondan bağımsız, ekip arkadaşlarınızdan habersiz bir yere gitmeyin ve etkinlik
başlatmayın. Başa çıkamadığınız durumlarda kesinlikle ekip başkanınız veya deneyimli
arkadaşlarınızdan yardım isteyin, olayların büyümesine izin vermeyin.
Ekip çalışmalarını veya diğer afet çalışmalarını, afetzedelerin yanında tartışmayın ve
eleştirmeyin.
Yardımcı olamayacağınızı düşündüğünüz bir durumda, zarar vermemek için durun ve siz
yardım isteyin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet sürecindeki en önemli konulardan biri de acil müdahale ve tedavi sürecidir. Bu
çerçevede, bu durum sağlık etiği ile de yakından ilgilidir. Dolayısıyla, afet etiği denilince de
çoğunlukla akla bu süreç gelmektedir. Bununla birlikte, sosyal hizmet süreci de sağlıkla
birlikte düşünülebilir ve onun da etik boyutları söz konusudur.
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışma ilkelerindendir?

a)
b)
c)
d)
e)

Saygı ve itibar
Dikkatsizlik
Sorumsuzluk
Adaletsizlik
Yavaş destek

2.
Acil durumlarda hekimlerin yararlılara müdahalesinde öncelik sıralasına göre doğru
sıralama hangi şıkta verilmiştir.
IYaşamsal tehlikede olan ve acil tedaviye gereksinimi olanlar,
IIAcil tedaviye gereksinimi olmayanlar,
IIIGözetim altında olması gereken fiziksel travmalılar,
IVCiddi durumda olup, eldeki tedavi kaynakları ile iyileştirilmesi mümkün olmayacak
kadar ağır yaralılar (ümitsiz olgular).
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III, IV
II, I, IV, III
I, II, IV, III
I, III, II, IV
II, III, I, IV

3.
Afetlerde sağlık hizmetleri konusunda görev alacakların hizmet içi eğitimlerinde;
alınması gereken konulardan değildir?
a)
Afet ve olağandışı durumlara genel bakış eğitimi
b)
Sahada etik davranış ve kültürel özellikler eğitimi
c)
Afet ve olağandışı müdahale eğitimi modülü
d)
Tıbbi müdahale bilgisi modülü
e)
Mali gelişim eğitimi
4.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık personellerinin uyması gereken etik kurallardan değildir?
a)
Hekim tüm insanların sağlık hizmetine erişimini desteklemelidir.
b)
Hekim hastanın tedavisinde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumların sorumluluğunu
kabul etmelidir.
c)
Hekim toplumun ve halk sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunacak
etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul etmelidir.
d)
Hekim, acil durumlar dışında, uygun hasta bakımı sağlanmasında gerekli tedavi ve
hizmeti seçerken özgür olmalıdır.
e)
Teşhis ve tedavi yöntemlerinden en pahalı olanı tercih etmelidir
5.
Aşağıdakilerden hangileri sağlıktaki etik ilkelerdendir?
I-Doğruluk
II-Hasta rızası
III- Gizlilik, güvenilirlilik ilkesi
IV-Ayrımcılık
a) I-II
b) II-III
c) I-II-III
d) I-II-IV
e) II-III-IV
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Cevaplar:
1-a
2-d
3-e
4-e
5-c
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ONUNCU BÖLÜM
AFET SÜRECİNDE MEDYA ve ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kavramsal Olarak Medya
2. Medya ve Etik
3. Medya ve Afet Yönetimi
4.Afet Yönetimi Açısından Medya Etiği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Medya ne demektir?
Meyda va etik ilişkisi nasıldır?
Afet yönetimi sürecinde medyanın rolü nedir?
Afet yönetimi açısından medya etiği nasıl yorumlanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Medya Kavramı

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Medya kavramının anlaşılması
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
ve içeriğinde neler olduğunun
Kaynaklar bölümünde yer alan
öğrenilmesi.
temel eserlere başvurulabilir.

Medya
İlişkisi

ve

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
olan
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

medya
ile
Etik Etiğin
ilişkisinin anlaşılması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
yönetimi
açısından
Medya
ve Afet Afet
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
medyanın rolünün anlaşılması.
Yönetimi İlişkisi
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Medya
Etiğinin Medya etiğinin afet yönetimi Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
Afet Yönetimindeki sürecinde yerinin anlaşılması.
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Yeri
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
Medya, Sosyal Medya, Medya Etiği, Medya ve Afet Yönetimi
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ONUNCU BÖLÜM: MEDYA ETİĞİ ve AFET YÖNETİMİ
10.1. Kavramsal Olarak Medya
İngilizcede "media" sözcüğü, kelime anlamı olarak araç, orta, ortam, aracı gibi anlamlara
gelen "medium" sözcügünün çoğuludur. Ancak, genel tanımı ise, toplumun bütününü ya da
önemli bir kısmının alıcı konumda olduğu bir ortamda yazı, ses ya da görüntü aracılığıyla
iletişimi gerçekleştiren basılı yada elektronik gazeticiliktir. Fakat, artık medya alanı
genişlemiştir ve gazeteciliğin yanısıra, sinema, internet, bilgisayar, video, haberleşme
uyduları, kitap, slayt, multivizyon, gibi kitle iletişim araçları da artık medya kavramı içinde
yer almaktadır (Eren, 2010:8). Dar anlamda ise, medya denince medya kuruluşları
anlaşılmaktadır. Medya, bu kuruluşlar aracılığı ile herhangi bir bilgiyi, kısa zamanda geniş
kitlelere en hızlı bir biçimde ulaştırabildiği için günlük yaşamda çok etkili ve önemli bir yer
oynamaktadır
Medya ile toplum arasındaki ilişki, oldukça çok boyutlu ve karmaşık bir nitelik kazanmıştır.
Bu doğrultuda, medya, bireylerin bilgi, kanaat, tutum, duygu ve davranışları üzerinde büyük
bir etkiye sahiptir. Tabi ki, yalnızca bireyler değil, onların yanı sıra toplumsal gruplar,
organizasyonlar, toplumsal kurumlar, kısacası bütün toplum ve kültür medyanın gücünün
etkileme alanına dahil edilebilir. Bu nedenle, medya için 4. Kuvvet denilmektedir. Yani,
yasama, yürütme ve yargı erkinden sonra gelen bir güç olarak kabul edilmektedir. Hatta, bazı
zamanlar, birinci sıraya da yerleştiği olmaktadır.
Medyanın toplum üzerindeki diğer bir etkisi ise, sosyalizasyon sürecinde ortaya çıkmaktadır.
En genel anlamıyla sosyalizasyon süreci, toplumun mevcut değer ve normlarının bireylere
öğretilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bir başka anlatımla sosyalizasyon bir öğrenme
sürecidir. Bu süreç içinde bireyler hangi durumlarda nasıl davranacaklarını öğrenirler. Yine
bu süreç içinde bireyler, sahip oldukları ya da toplum tarafından kendilerine verilen rollerin
ve bunların sonucu olarak sahip olunan statülerin gerektirdiği davranış biçimlerini, toplumun
ve öteki bireylerin kendilerinden beklentilerini öğrenirler. (Arslan,2004:3-6). Bu durum,
medyanın olumlu yönü olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle, devlet kanalları, ülkemizde de
TRT yıllarca bu misyonu yerine getirmeye çalışmıştır.
Ayrıca, kitle iletişim araçlarının yalnızca aktardığı içerikle etkilediği yanılgısına düşülmemesi
gerekir. Öyle ki, içerik aktarılırken metnin derinliğinde yer alan her bir unsur da etkileşime
katkı sağlar (Taylan, Arklan, 2008 :90). Ayrıca, özellikle görsel medyada da buna 25. kare ve
subminal mesaj denilmektedir. Tehlikeli olan da budur.
Sonuç olarak, medya diğer kurumlara kıyasla daha fazla insana ulaşır ve okulun ilk
etkilerinden, ebeveynlerden ve diğerlerinden daha uzun süreli bir etkiye sahiptir (Göker,
2011:269).
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10.2. Medya ve Etik
Medya etiği denilince akla, medyanın gerçek, objektif, doğru ve adaleti gözeterek yayın
yapması gelmektedir. Bu anlamda medyada yer alan bir haberin gerçeği yansıtmasının
yanında doğru olması, güvenilir kaynaklara dayanması da etik ilkelere uygunluğunun ortaya
koyan durumlardandır (Selvi, 2014:119).
Genel olarak, medyanın dört temel toplumsal boyutunun olduğu ifade edilmektedir. Bunlar
çevre gözetimi, ilişkilendirme, kültür iletme ve eğlendirme boyutlarıdır. Çevre gözetimi,
genel olarak, bilgilendirme ve haber sağlama fonksiyonlarını yerine getirmektedir.
İlişkilendirme boyutu ise, çevreye ilişkin bilgilerin seçimi ve yorumlanması anlamına
gelmektedir. Kültür ileticisi olarak ise, medya, bilginin, değerlerin ve toplumsal kuralların bir
kuşaktan diğerine ya da topluma yeni katılanlara iletilmesi işlevini görmektedir. Kültür iletimi
bir diğer anlamıyla toplumsallaşmayı sağlar. Eğlendirme ise, boş zamanları değerlendirme
işlevi görmektedir (Göker, 2011:269). Özellikle de, toplumsallaşma sürecinde medyanın
düşünceyi yönlendiren norm ve değerler sistemine sahip olması, onun etik açıdan
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, medya ile ilgili etik kurallar şu şekilde
sıralanmıştır(Göker, 2011:271):










Tarafsız ve objektif olma kuralı.
Haber ve yorum ayrımı kuralı.
Meslek sırrı, haber kaynağına saygı ve sadakat kuralı.
Mahremiyet ve özel hayatın gizliliğine saygı kuralı.
Eleştiri sınırını aşmama, iftira, hakaret, kötüleme ve mesnetsiz iddialardan kaçınma
kuralı.
Cevap ve düzeltme hakkına saygı kuralı.
Kişisel çıkarların ve çek defteri gazeteciliğinin reddi kuralı.
Kurumsal çıkarların gerçeklerin önüne geçirilmemesi kuralı.
Terörizm, şiddet ve pornografiye karşı tavır alma kuralı.

Günümüzde ayrıca, yeni medya kavramı gelişme göstermiştir. Öyle ki, dijitalleşmenin,
internet ve sosyal ağların habercilikte kullanılıyor olması böyle bir alanın gelişmesine neden
olmuştur. Dolayısıyla, bu alanla ilgili olarak da medya-etik ilişkisi kurulmaktadır. Özetlemek
gerekirse, ana başlıklar şu şekilde ifade edilebilir (Aydın, 2015:122-125):
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Görüntüyle Oynama (Doctoring): Görüntülerin gerçeğin dışında sunulması.
Örneğin, mitinglerdeki kalabalığı "klonlama" tekniğini kullanarak fazla göstermek
gibi.
Haberde Yanıltıcı Başlıklar: İnternet gazeteciliğinde amaç, okuyucunun habere
"tıklanması"nın sağlanmasıdır. Bunun için de içerikle uyuşmayan başlıklar
konabilmektedir.
Reklamla İçeriğin Birbirine Karışması: Birçok internet sitesinde kullanıcılar
görüntülenmek istedikleri içerikten önce reklam içeriğine maruz kalmaktadır. Bu tür
reklam uygulamalara "gerilla" reklam tekniği denmektedir.
Sosyalleşme Sitelerinin "Kaçak" Kullanımı: Haber toplamak için gizli kimliklerle
sosyalleşme sitelerine üye olmak söz konusu olabilmektedir.
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Çalıntı İçerik Meselesi: İnternet içerikleri de telif hakkı düzenlemelerine sahip
olmasına rağmen, başka siteler tarafından kopyalanabilmektedir.
Olgunlaşmamış İçerik Sorunu: İnternet haberciliğinde hikâyeler ve haberler sürekli
güncellenmek zorundadır. Ancak, rekabet nedeniyle, içerikler doğrulatılmadan
yayınlanmaktadır. Örneğin, hasta olan bir ünlünün ölmemiş olmasına rağmen öldü
haberi yayılabilmektedir.
Mahremiyet İhlallerinin Kolaylaşması: Herkes herkesin resmini ve videosunu
çekebilmekte ve anında paylaşabilmektedir. Ayrıca, bu görüntüleri yayın organları da
kullanmaktadır. Dolayısıyla, insanların mahrem alanları kolaylıkla ihlal
edilebilmektedir.

Ayrıca, sosyal medyada başlıca etik dışı davranışların şunlar olduğu görülmektedir (Eröz,
Doğdubay, 2012:152):












Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak,
Kişisel verilerde tahrifat yapmak,
Ticari firmaların sırlarını ifşa etmek,
Sahte içerik hazırlayarak kullanıcıları yanıltmak,
Reklam ve sponsorluk almak için manipüle edici içerik yayımlamak,
Telif haklarının göz ardı edilmesi,
Genel ahlaka aykırı içerik oluşturmak ve yaymak,
Firmalara zarar vermek için firmanın sahte bloğunu oluşturmak,
Kaynak göstermeden içerik kullanmak,
Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturmaları,
Kurumların tüketicilerini yanıltmak için ücret ödeyerek yanlı içerik hazırlatmaları.

Medya, hassas dengeler üzerine kurulmuş dünyanın en zor sektörlerinden birisidir. Sunulan
haberlerin ve yapılan yorumların kimi, nereye kadar ve nasil etkileyeceğinin tahmin edilmesi
gerekmektedir (Salih, 2009:32). Gazete ve televizyon kurumlarının patronlarının aynı
zamanda büyük sermaye sahipleri olması ve bu durumlarını sürdürmek istemeleri, "ticari
gazetecilik" anlayışının güçlenmesine neden olmuştur. Böylece, bu medya kuruluşları, bu
durumlarının devamını sağlamak için sermaye sahiplerinin isteği doğrultusunda habercilik ve
yayın yapabilmektedirler (Cevizci, 2013:320).
Kitle iletişim araçlarının çok fazla siyasal içerik sunması, toplumsal anlamda siyasal
duyumsamazlığa neden olmaktadır. Çünkü, kitle iletişim araçlarının bu etkisiyle toplumdaki
siyasal katılım olumsuz etkilenmektedir (Şahinoğlu, Yıldırım, 2015:143).
10.3. Medya ve Afet Yönetimi
Kriz yönetim süreci, krize hazırlık, kriz durumunu iyileştirme ve krize müdahale şeklinde üç
aşamaya indirgendiğinde, medya ve sosyal medyanın bütün bu aşamalarda bilgi yayma, afet
planlama, eğitim, ortak problem çözme ve karar alma ile bilgi toplama fonksiyonları için
kullanılabileceği söylenebilir (Zincir, Yazıcı, 2013:72).
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Şekil 1: Kriz Yönetiminde Sosyal Medyanın Fonksiyonları

Kaynak: Zincir, Yazıcı, 2013:73.
Medya ve sosyal medya, afet durumunda toplum ve kuruluşlara şu şekilde destek olabilir
(Zincir, Yazıcı, 2013:76):


Afet Risklerinin Azaltılması: Afet öncesi ve sonrası tüm süreçlerin tamamında
medyanın büyük etkisi ve katkısı söz konusudur. Öyle ki, afetlere hazırlıkta Valilik,
Kaymakamlık ve Belediye gibi kurumların tek başına hazır olması yeterli değildir.
Afetlere hazırlık evden başlar. Dolayısıyla, her eve girebilen tek yabancı ise,
medyadır. Bu açıdan, medyanın afet ile ilgili bilinçlendirme kampanyaları
düzenlemesi ve afetle ilgili yayınlar yapması çok önemlidir. Toplumun ilgisini çeken
futbol karşılaşmaları, konserler, vb. gibi toplumsal olaylarından da tanıtım için
yararlanılabilir. Ayrıca halkın tanıdığı, ünlü kişilerden de yardım alınabilir (Kadıoğlu,
2006 :73). Bu kapsamda sosyal medya araçları sayesinde toplumun afet risklerine
karşı bilinçlendirilmesi, risklerin minimize edilmesi amacıyla tartışma platformlarının
düzenlenmesi ve planların yapılması, görevlerin yönetilmesi, koordinasyonu ve
olaylardan elde edilen tecrübelerin aktarılması söz konusu olabilir.



Acil Durum Yönetimi: Acil durum yönetiminin amacı, bir afet veya acil durum
karşısında toplumun güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda sosyal medya
araçlarını kullanarak acil durum bilgi sisteminin oluşturulması, insanların afet
durumuna hazırlanmalarına yardımcı olması sağlanabilir.



Sosyal Ağların Oluşturulması: Burada amaç, afetlere karşı bir sosyal sermayenin ve
bilgi birikiminin oluşturulmasıdır. Sosyal ağların oluşturulması, destekleyici
sistemlerin oluşmasını ve liderlik mekanizmasının çalışmasını sağlayacaktır. Sosyal
ağlar sayesinde dağıtılan bilgi ile afet anında ve sonrasında afetzedelere destek
sağlanabilecektir. Oluşturulan bu ağlar aynı zamanda bir öğrenme ve ders alma
platformu olarak da kullanılabilmektedir.

Medyanın etkisinin yanında sosyal medyanın da afet yönetiminde önemli roller üstlendiği
söylenebilir. Özellikle, sosyal medyanın afet ve kriz durumlarında kullanılmaya başlanması,
11 Eylül 2001’de İkiz Kulelere yapılan saldırılara dayanmaktadır. Terör olayının hemen
sonrasında vatandaşlar tarafından oluşturulan wikiler (Ortak bir online siteye veri girilerek
veya daha önce girilmiş olan verileri düzelterek oluşturulan online veri tabanlarıdır) kayıp
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insanlara ilişkin bilgi sağlama amacıyla kullanılmıştır. Afet durumu sonrasında sosyal
medyanın aşağıda belirtilen faydaları sağladığı söylenebilir (Zincir, Yazıcı, 2013:77):
• Afet öncesi ve sonrası afetten etkilenmiş bölgede bulunanlara önemli bilgiler sağlar
(İnternet veya SMS güncellemeleri ile).
• Gönüllüleri ve/veya bağış yapan kişilerin oluşmasını sağlayarak etkilenmiş bölgelerin
dışında olanlara farkındalık kazandırır.
• Yeri değişmiş olan aile ve arkadaşlar arasında bağlantı sağlar.
• Sahipsiz mal ve cesetler hakkında bilgi sağlar.
• Etkilenmiş kişilere/kuruluşlara yardım, merkezler ve diğer kaynaklar hakkında bilgi verir.
Bununla birlikte, acil durum yönetiminde sosyal medya uygulamalarının kullanılmasının üç
temel kuralı bulunmaktadır (Zincir, Yazıcı, 2013:77):
• Diyalogun sağlanmış olması,
• Aracılara artık ihtiyacın kalmamış olması,
• Özgür bir ortamın sağlanmış olmasıdır.
AKUT kurucu üyesi ve başkanı Nasuh Mahruki bir röportajında, Van Depremi ve Twitter
üzerinden gerçekleştirilen bu kurtarma iletişimi hakkında şunları söylemiştir: “Van depremi
sürecinde, AKUT olarak 194 görevli yolladık, merkezde 60 kişi vardiyalı çalıştı. 7000 tane
Facebook mesajı geldi, 5000 tane Twitter mesajı geldi. Bu 12000 mesaj yönetildi. Ama bu ne
demek? 12000 mesajın hepsini, aklı başında birilerinin okuyup, yorumunu yapıp, gerçek mi
mükerrer mi diye bulması gerekiyor. Mükerreri ayıklamak gerek. Boş ve gereksiz mesajlar
geliyor. Tam, doğru, amacına ulaşacak mesajı aradan çıkarıp onu da doğru bir yere paslamak
gerekiyor. Çok zor bir işti aslında. Bizim böyle bir alt yapımız yoktu. Bu kadar mesajın
olacağını da öngörmemiştik. Ama AKUT’un öğrenci topluluklarından bir kısmı desteğe geldi
Van depreminde. Bu sosyal medyayı onlar yönettiler. Bizden daha yatkınlar bu konuda.
İnanılmaz iyi yönettiler. O Twitter mesajı da bu sayede kaybolmadı.”(Tunç,t.y.:21).
Google arama motoru, daha önce Haiti ve Japonya depreminde kullanıma açtığı "kişi bulucu"
uygulamasını Van'daki deprem için Türkçe olarak hizmete soktu. Uygulama, Türkiye'de
yakınlarına ulaşamayan kişilerin, ilgili sayfaya girip aradıkları kişinin ismini yazdıklarında,
varsa o kişinin durumuyla ilgili kayıtlara ve geçmiş bilgilere ulaşmasına olanak sundu. Sistem,
bu iki bilgiyi birbiriyle eşleştirerek felaket bölgesinde bulunan kişilerle onları arayanların
birbirinden haberdar olmasını sağladı.
Enkaz altında yakınları olanlar; bilgi ve gelişmeleri, yakınlarının kendilerine cep
telefonlarıyla yolladıkları mesajları, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden
ilgili kurum ve kuruluşlara iletti. Ayrıca bu siteler üzerinden bağış kampanyaları organize
edildi. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekim_2011_Van_depremi)
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10.4. Afet Yönetimi Açısından Medya Etiği
10.4.1. Genel Olarak
Medyanın, afet yönetiminin önemli bir paydaşı olması, medyaya büyük sorumluluklar
yüklemektedir. Bu sorumluluklarının yerine getirilmesinde de anahtar kavram ise etik ilkelere
uygun davranmak olmaktadır. Öyle ki, medya etiği ile ilgili tüm problemler afet söz konusu
olduğunda farklı bir açıdan değerlendirilmelidir. Çünkü, medyanın belki başka alanlardaki
etik dışı yayınları bir yere kadar kabul edilebilir ancak, hiçbir şekilde insanların canının ve
malının söz konusu olduğu afet vb. olaylarda bu kabul edilemez bir durumdur.
Bu doğrultuda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2013-2017 Stratejik
Planı'nın Hedef 1.5 kısmında, "AFAD Faaliyetlerinin Farkındalığını Her Yıl %20 Artırmak"
hedefi belirlenmiştir. Bu hedef kapsamında, "Başkanlığın bütünsel yapısını vurgulayacak
şekilde toplumda itibar oluşturulması ve bunun pekiştirilmesi için tanıtım ve iletişim
politikalarının belirlenmesi, bu doğrultuda yönlendirilmesi, faaliyetlerine ve kampanyalarına
ilişkin bilinirlik düzeyinin artırılması ve toplum ve ilgili kurum - kuruluşlar ile karşılıklı bilgi
akışının sağlanması hedeflenmektedir.
Ayrıca afet ve acil durum yönetiminde medyaya da önemli görevler düşmektedir. Bu anlamda
Başkanlığın önemli bir çözüm ortağı olan medya ile afetler öncesinde alınacak tedbirlerin
yaygınlaştırılması, afetler esnasında toplumun ruh sağlığını bozmayacak, halkta korku ve
paniğe yol açmayacak etik yayıncılık ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi ve sağlıklı
bilgilerin zamanında ulaştırılması, afetler sonrasında ise yapılan çalışmalarla hayatın normal
akışına dönüşünün kamuoyuna sunulması konularında kamu yararı ilkesi gözetilerek yayın
yapılması ve ülke olarak afet ve acil durumlardan daha az zararla çıkılması konularında ortak
çalışmalar yapılacaktır." denilmektedir (AFAD Stratejik Planı 2013-2017, 2012:45).
Ayrıca, yine aynı planda, "Kurum stratejisine paralel olarak, iletişim yöntem ve
uygulamalarıyla ilgili ilke ve politikaların belirlenmesi, kurumun halk, medya, kamu-özel
sektör ve STK’lar ile iletişimini programlayacak beş yıllık plan yapılacak ve uygulanacaktır."
denilmektedir. Bunun yanısıra aşağıdaki durumlarda ele alınmıştır (AFAD Stratejik Planı
2013-2017, 2012:46):
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Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetleri: Başkanlığın tanınırlığının arttırılması için
internet sitesinin etkinleştirilmesi, yazılı, görsel, işitsel materyallerin oluşturulması,
konferans, sempozyum, seminer, çalıştay gibi toplantıların düzenlenmesi ve medyanın
etkin kullanılması öngörülmektedir.
Afetlerde Medya Etik İlkelerinin Belirlenmesi: Afet ve acil durumlarda, medya
yayınlarında uygulanması gereken etik yayıncılık ilkeleri belirlenecektir.
Afet Muhabirliği Projesi: Muhabirlerin, ülkemizde afet ve acil durum yönetimi, medya
etik ilkeleri, sağlıklı ve doğru haberin ne şekilde ve nerelerden alınacağı vb.
konularda eğitilmeleri ve sertifikalandırılmaları sağlanacaktır.
Afet Yayıncılığı Projesi: Radyo ve televizyon kanalları vasıtasıyla halkı
bilgilendirmek, yönlendirmek ve gerekli uyarıları yayımlamak amaçlanmaktadır.
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Radyo ve televizyon üst kurulu (RTÜK)' nun yayın ilkelerine bakıldığında, bu ilkelerden iki
tanesinin aslında afet ile ilgili doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Birincisi, "Toplumu
şiddete, teröre, etnik ayrımcılığa sevk eden veya halkı sınıf, ırk, dil, din, mezhep ve bölge
farkı gözeterek kim ve düşmanlığı tahrik eden veya toplumda nefret duyguları oluşturan
yayınlara imkan verilmemesi" dir. Eğer, bahsedilen etik dışı davranışlar doğrultusunda yayın
yapılması halinde ise, toplumsal anlamda ayaklanmalar, gösteri hareketleri, terör eylemleri
vb. afet olayları meydana gelebilecektir. Dolayısıyla, medya organlarının yaptıkları yayınlar
toplumu yönlendirmesi ve etkilemesi anlamda, toplumsal afetlere de yol açabilmektedir
(Erden,2014:134).
Örneğin, Gezi Parkı protestoları sırasında köprüden düşen polis memuru Mustafa Sarı'yı,
göstericilerin köprüden aşağı atarak öldürdüğü iddia edildi. Ancak daha sonra çalışma yapılan
köprüde işaret tabelası olmadığından dikkatsizlik sonucu düşüp öldüğü ortaya çıktı
(http://tr.wikipedia.org/wiki/2013_Taksim_Gezi_Park%C4%B1_protestolar%C4%B1nda_T
%C3%BCrk_bas%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n_uygulad%C4%B1%C4%9F%C4%B1
_sans%C3%BCr). Haberin doğru olup olmadığını araştırmadan bunu yayınlayan ve halkı
daha fazla galeyana getiren bir habercilik anlayışı etik kabul edilemez. İkinci ilke ise,
"Gençlerin ve çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden
programların, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmaması" olarak ifade
edilmektedir. Bu ilkenin afet ile olan ilişkisi ise şöyle ifade edilebilir. Afetlerle ilgili
görüntüler içersinde, ölü ve yaralı insanların görüntüleri olabilir. Bunları olduğu gibi,
özellikle de çocukların seyredebileceği şekilde yayınlamak etik yayın ilkelerine uygun bir
davranış olmayacaktır (Erden,2014:136).
10.4.2. Afet Tahmini İle İlgili Medyanın Rolü
Afet öncesinde bazı yayınlar yapılmakta ve bu yayınlarda toplum yanlış
bilgilendirilebilmekte ve yönlendirilmektedir. Örneğin, değişik tv kanallarına çağırılan
uzmanlar, deprem vb. afetlerle ilgili tahminler yapmaktadır. Ancak, bu tahminler çoğu zaman
birbirleriyle tutarlı olmamakla birlikte, toplum üzerinde korku ve endişeye neden olmaktadır.
Bu olumsuz durumun ortadan kaldrılması için, AFAD'tan yazılı bir açıklama yapılmıştır.
Buna göre, "Deprem Kestirimi ve Tahmininde Etik Kurallar" ele alınmıştır. Etik
Kurallar'ın ilk maddesinde deprem tahminleri üzerinde çalışan bilim insanları ve
araştırıcıların temel ilkesinin dürüstlük olması istenmiş, bilim insanlarının topluma, kamu
yetkililerine, meslektaşlarına ve medyaya karşı sorumluluklarının bilincinde olarak tarafsız
davranmaları ve sahip oldukları bilgilerle bu bilgilerin içerdiği belirsizlikleri açıklıkla ifade
etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca diğer etik kurallar da şu şekilde sıralanmaktadır:
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Depremleri kestirebilme sonucunu doğuran bilimsel veri ve yöntemlerin geçerliliğini
mutlaka diğer bilim insanları ile tartışarak doğrulamalı ve yaptığı doğru kestirimlerin
yanında yanlış kestirimlerini de ortaya koymalıdır.
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Bünyesinde çalıştığı veya bağlı bulunduğu bilim kuruluşunun sorumluları veya
yöneticilerini bilgilendirmeli ve yapacağı yeni çalışmalar ve izleyeceği yol hakkında
onların da görüş ve önerilerini almalıdır.
Bilim insanları ve araştırıcılar yaptıkları deprem kestirimlerini öncelikle yetkili kamu
kurum ve kuruluşlarına bildirmek, uyguladığı yol ve yöntemlerini açıklamakla
yükümlüdür.
Bilim insanları ve araştırıcılar deprem kestirimleri hakkında medya kanalıyla topluma
rastgele bilgi vermemeli ve yanlış kestirimde bulunması halinde, bunun neden
olabileceği sorunları ve kişisel sorumluluklarını mutlaka dikkate almalıdır.
AFAD tarafından görevlendirilmiş veya yetkilendirilmiş bilim insanları ise yetkililere
uygun görülen yol ve kanalları kullanarak toplumu bilgilendirmelidir.
(http://www.cumhuriyet .com.tr /haber/diger/346744/AFAD_dan _ jeofizikcilere_
cagri.html.

10.4.3. Afet Muhabirliği ve Etik
Afet sürecinin iyi bir şekilde yönetilmesinde, afet ile ilgili bilgiye, afet kültürüne, afet etik
ilkelerine sahip görevlilere her alanda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alanlardan bir tanesi de
medya çalışanları ile ilgilidir. Bu doğrultuda, afet muhabirliği adı altında bir uzmanlığa
ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiştir.
Dolayısıyla, AFAD, medyayla, afet tedbirlerinin yaygınlaştırılması, afetler sırasında halkta
korku ve paniğe yol açmayacak etik yayıncılık ilkeleri doğrultusunda hareket edilmesi için
ortak çalışmalar yapayı kararlaştırmıştır. Bu doğrultuda da, muhabirlerin, Türkiye'de afet ve
acil durum yönetimi, medya etik ilkeleri, sağlıklı ve doğru haberin ne şekilde ve nereden
alınacağı gibi konularda eğitilmesi ve sertifikalandırılması sağlanması hedeflenmiştir.
Ayrıca afetler sonrasında yapılan çalışmalarla hayatın normal akışına dönüşünün kamuoyuna
sunulması konularında kamu yararı ilkesi gözetilerek yayın yapılması ve ülke olarak afet ve
acil durumlardan daha az zararla çıkılması konularında ortak çalışmalar gerçekleştirilmesi
düşünülmektedir.
Bu kapsamda 2013 yılında 40, 2014'te 80 afet muhabiri sertifikası verilirken, 2015'te 120,
2016'da 160, 2017'de ise 200 afet muhabiri yetiştirilmesi planlanmaktadır.
(http://www.sondakika.com/haber/haber-afet-uzmani-muhabirler-yetistirilecek-5022138/
Haber Yayın Tarihi : 05.09.2013)
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ÖRNEK OLAY 1

Bir gazetede çıkan haberde, kentsel dönüşüm kapsamına alınan Kadıköy, Fikirtepe'deki mülk
sahipleri "milyoner" olarak nitelendirilmiştir. Ancak, medyanın bu tarz yaklaşımları, süreci
hızlandırması yerine, yavaşlatmıştır. Çünkü, müteahhit firmalar, yüksek bedeller vaat
etmemesine rağmen, medyada çıkan haberlerde yer alan değerlere sahip olmak için, hak
sahipleri, müteahhit firmalarla anlaşamamakta ve süreç uzamaktadır.
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ÖRNEK OLAY 2
"Deprem olacak" haberine tepki
Ulusal Deprem Konseyi Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Tankut,
“Günümüze kadar ne Türkiye’de, ne de çeşitli ülkelerde
yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel araştırmalarda güvenilir bir
deprem tahmini yöntemi geliştirilebilmiş değildir” dedi.
Ankara
AA

03 Nisan— Prof. Dr. Tankut, yaptığı yazılı açıklamada, Nisan ayı
içerisinde “İstanbul’da önemli bir deprem beklendiği” yolunda
tahminlerde bulunan kişilerin görüşlerine, son günlerde çeşitli yazılı ve
görsel basın organlarında yer verildiğinin görüldüğünü belirterek, “yer
bilimleri ve hatta fen bilimleri konusunda eğitim bile görmemiş
amatörkişilerin, bulutların biçimlerine ve hareketlerine ya da benzer
başka belirtilere bakarak deprem öngörüsünde bulunmalarının, hiçbir
bilimsel dayanağı olmadığını” vurguladı.
Prof. Dr. Tankut, depremlerin önceden haber verilmesinde önemli olanın “yıkıcı depremlerin
yerini, zamanlamasını (kısa bir zaman aralığı içinde) ve büyüklüğünü güvenilir biçimde
önceden belirlemek” olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tankut, devam eden tektonik hareketler
nedeniyle dünyada her yıl binlerce deprem meydana geldiğini hatırlattı. Ulusal Deprem
Konseyi Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Tankut, aktif bir deprem kuşağı üzerinde yer alan
Türkiye’de de, özellikle küçük ve orta büyüklüklerde depremlerin birkaç aylık bir zaman
aralığı içinde gerçekleşeceğini ileri sürmek için özel bir araştırmanın gerekmediğini kaydetti.
ETİK KURALLAR
Bir deprem öngörüsünün duyurulmasında, etik kurallara uyulması gerektiğine işaret eden
Prof. Dr. Tankut, bu kuralların, elde edilmiş olan deprem göstergesi verilerinin önce alanın
uzmanlarıyla paylaşılmasını ve yorumlar üzerine bir uzlaşıya varıldıktan sonra kamu
yetkilileri aracılığıyla duyuru yapılmasını gerektirdiğini vurguladı.
Depremin önceden haber verilebilmesi konusunda tüm dünyada yıllardan beri çeşitli bilimsel
araştırmalar yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Tğurul Tankut, bunların bir örneğinin de İstanbul
Teknik Üniversitesi’nde yürütülen ve bugünlerde basında çok sözü edilen “elektrostatik
ölçümlere dayalı deprem kestirme çalışması” olduğunu belirtti.
“Günümüze kadar ne Türkiye’de ne de çeşitli ülkelerde yapılmış ve yapılmakta olan bilimsel
araştırmalarda güvenilir bir deprem tahmini yöntemi geliştirilebilmiş değildir” diyen Ulusal
Deprem Konseyi Başkanı Prof. Dr. Tuğrul Tankut, şunları kaydetti:
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İSTANBUL’DA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE
“Yer bilimleri ve hatta fen bilimleri konusunda eğitim bile görmemiş amatör kişilerin
bulutların biçimlerine ve hareketlerine ya da benzer başka belirtilere bakarak deprem
öngörüsünde bulunmalarının hiçbir bilimsel dayanağı yoktur.
Bilimsel nitelikli yaklaşık hesaplamalar, önümüzdeki 30 yıl içinde Marmara Denizi’nde büyük
sayılabilecek (büyüklüğü 7 dolaylarında) bir deprem olasılığının oldukça yüksek (yüzde 45
ila yüzde 75 kadar) olduğunu belirtmektedir. Kamuoyunun bilimsel dayanaktan yoksun
açıklamalarla uğraştırılması yerine, bu büyük deprem tehlikesi göz önüne alınarak, deprem
zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürülmesi büyük önem
taşımaktadır.”
Kaynak: NTV, http://arsiv.ntv.com.tr/news/74937.asp#BODY
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ÖRNEK OLAY 3

Afetlerde ortak dil oluşturuldu
Afet ve acil durumlarda aynı dil kullanılarak afetlere hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında
etkinliğin artırılması amacıyla "Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü" yayımlandı. 07 Aralık
2014 13:10
ANKARA - Esra Altınmakas

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet yönetiminin teknik ve
idari anlamda birçok tanım içermesinin, değişik disiplinlerde çalışan aktörlerin birbirlerini
anlamaları konusunda sıkıntılara yol açması üzerine 1 yıl önce harekete geçti.
"Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü"nün hazırlanması için farklı disiplinlerden
uzman ve akademisyenlerin katılımıyla 18 kişilik komisyon oluşturuldu.
Toplamda 80'den fazla yerli ve yabancı kaynak, sözlük, mevzuat ve belge taranırken,
sözlüğün hazırlanmasına 20'den fazla kurum ve kuruluş da resmi katkı verdi. Sözlük, bir ay
kamuoyunun görüş ve önerilerine açık tutularak, her kesimden destek alındı.
Çalışmalar sonucunda, Türkiye'de ilk kez afet konusunda sözlük hazırlandı.
"Asgari dil birliği, etkin ve verimli çalışma için önem taşıyor"
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sözlüğün sunuş kısmında, dünyada olduğu gibi
Türkiye'de de afet yönetiminin çok paydaşlı ve çok disiplinli yapıya sahip bulunduğunu
belirtti.
Başta afet öncesi zarar azaltma ve hazırlık olmak üzere afet sonrası yeniden yapılanmaya
kadar tüm evrelerde değişik kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler
ve özel sektörün sürece katkı verdiğine işaret eden Kurtulmuş, bu katkıya rağmen farklı
disiplinlerin kendilerine özgü söz dağarcığının, bazen ortak dil ve anlayış birliği
oluşturulmasını engelleyebildiğini bildirdi.
Afet yönetiminde çalışan tüm kurum ve kuruluşlar ile farklı disiplinlerin yönetim sürecinde
aynı dili kullanmasının, daha hızlı ve etkin işleyiş açısından çok önemli olduğunu vurgulayan
Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Özellikle afet sonrası akut dönemde müdahale çalışmalarında yer alan farklı disiplinlerden
çalışanların afet terimlerini kullanmada asgari dil birliğine sahip olmaları, etkin ve verimli
çalışma için büyük önem taşımaktadır. Burada, mülki idare amirleri ve yöneticilerin,
çalışmaları koordine etme sürecinde doğru terminolojileri kullanmaları, yanlış anlama ve
uygulamaları önlemek açısından ayrıca önemlidir."
Kurtulmuş, afet yönetiminin her safhasında başarılı çalışmalara imza atan AFAD'ın,
hazırladığı bu sözlükle, Türkiye'de afet terimlerinin doğru kullanılarak dil birliğinin
sağlanmasında önemli bir eksiği de tamamlayacağını belirtti.
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"e-haberleşme ortamı oluşturulacak"
AFAD Başkanı Fuat Oktay da afet yönetiminin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tehlike ve
risklere bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahip olduğuna işaret etti.
Bu nedenle ilk kez hazırlanan bu sözlüğün, uygulamadan elde edilen deneyimler ve afet
yönetimi sistemindeki ulusal ve uluslararası gelişmelere paralel olarak sürekli yenilenmesi ve
geliştirilmesi anlayışının temel esas olarak benimsendiğini vurgulayan Oktay, böylece yeni
görüş ve önerilerin sürekli toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla e-haberleşme ortamı
oluşturularak, zaman içinde sözlüğün geliştirilmesinin sağlanacağını bildirdi.
Ocaktan itibaren cep telefonlarında
Sözlük, basılmasının yanı sıra AFAD'ın internet sayfasından sayısal ve interaktif olarak da
yayınlanıyor. Ayrıca AFAD Deprem Mobil Uygulaması'nı kullanan vatandaşlar, ocak
ayından itibaren sözlüğe cep telefonlarından ulaşabilecek.

Kaynak: http://www.memurlar.net/haber/492536/
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Medya günümüzde artık sosyal yaşantımızı yönlendiren ve şekillendiren önemli bir araç
haline gelmiştir. Dolayısıyla, afet sürecinin de vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Ancak,
medya organlarının da uyması gereken etik ilkeleri vardır. Özellikle de afet ile ilgili habercilik
ve bilgi paylaşımı konularında bu ilkelere uymak iki kat öneme sahip olmaktadır.
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BÖLÜM SORULARI
1.

Medyanın temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)
b)
c)
d)
e)

Ünlülerin özel hayatlarını anlatmak
Sosyal arkadaşlıklar geliştirmek
Gündem değiştirmek
Haber ve bilgi vermek
Para kazanmak

2.

kriz

Aşağıdakilerden
hangisi
fonksiyonlarındandır?
a) Yanlış bilgi yayma
b) Afet planlama ve eğitim
c) Ortak problem çözmeme
d) Gerçekleri halktan gizleme
e) Bilgiyi parayla toplama

yönetiminde

sosyal

medyanın

3. Pek çok kişinin aynı anda izlediği ve bilgi alabildikleri bir medya sistemidir.
Yukarıda tanımı yapılan medya türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyal Medya
Görsel Medya
İşitsel Medya
Kurumsal Medya
Yerel Medya

4.

Aşağıdakilerden hangisi görsel medya etiği davranışlarından değildir?

a)

Görüntüyle Oynamama

b) Haberde Yanıltıcı Başlıklar Kullanmama
c)

Sosyalleşme Sitelerinin Kaçak Kullanılması

d) Reklamla İçeriğin Birbirine Karışmaması
e) Çalıntı İçerik Meselesi

5.

Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranışlardandır?

a)

Kişisel verileri izinsiz kopyalamak ve dağıtmak

b) Kişisel verilerde tahrifat yapmamak
c)

Ticari firmaların sırlarını ifşa etmemek

d) Kişilerin gerçek kimliklerini gizleyerek sahte profiller oluşturmamak
e) Kaynak göstererek içerik kullanmamak
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Cevaplar:
1-d
2-b
3-c
4-e
5-a
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ONBİRİNCİ BÖLÜM
AFETLERE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TAKIM
ÇALIŞMASI ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet yönetimi ve sivil toplum etiği
2. Afet yönetiminde sivil toplum örgütlerinin rolü
3. Sivil toplum örgütlerinin afetlere müdahale süreçleri
4. Afet yönetiminde takım çalışması etiği
5. Afet yönetiminde asker müdahalesi
6. Afette etik açıdan sürdürülebilir dönüşüm
7. İkilemler ve etik meseleler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet Yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü nelerdir?
2. Sivil Toplum Örgütlerinin Afetlere Müdahale Süreçleri nelerdir, açıklayınız?
3. Yerelde Sivil Toplum Kuruluslarının (STK) Rolü nelerdir, açıklayınız?
4. Afetlerde Sivil Toplumda Takım Çalışmasının önemi nedir, açıklayınız?
5. Afetlerde Takım Çalışması Etik ilkeler nelerdir?
6. Takım Çalışmasında Karşılaşılan Engeller nelerdir?
7. Afette etik açıdan sürdürülebilir dönüşüm nelerdir açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet Yönetiminde Afet yönetiminde sivil toplum Bu kazanımın elde edilebilmesi
alabilecekleri için ders kitabının ilgili bölümü
Sivil
Toplum örgütlerinin
sorumlulukları öğrenilecektir.
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Örgütlerinin Rolü
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Sivil
Toplum
Örgütlerinin
Afetlere Müdahale
Süreçleri

Sivil toplum kuruluşlarının
afetler nasıl ve hangi yöntem
ve süreçlerle müdahale ettikleri
anlaşılacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Yerelde
Sivil
Toplum
Kuruluslarının
(STK) Rolü

Afetlerde
yerel
önemine
istinaden,
sivil
toplum
kuruluşlarının
yerelde
alabilecekleri
sorumluluklar
anlaşılacaktır.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afetlerde
Takım Afetlerde bireysel
olarak Bu kazanımın elde edilebilmesi
Çalışması Etiği
destek sağlamanın yanında, için ders kitabının ilgili bölümü
grup çalışması da önemli çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
olmaktadır.
Takım Kaynaklar bölümünde yer alan
çalışmasının
önemi temel eserlere başvurulabilir.
kavranılacaktır.
Takım Çalışmasında Afetler sonrasında ortaya çıkan
Karşılaşılan
kaotik ortamda, müdahale eden
Engeller
afet takımlarının karşılaşmış
oldukları sorunlar ve engeller
öğrenilecektir.
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Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Anahtar Kavramlar
Sivil Toplum, Askeri Müdahale, Askeri Müdahale Etiği
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ONBİRİNCİ BÖLÜM: AFETLERE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TAKIM
ÇALIŞMASI ETİĞİ
11.1. Afet Yönetimi Ve Sivil Toplum Etiği
11.1.1. Afet Yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü
Afetlere yönelik en önemli konulardan biri, afetlere karşı önleyici çalışmalar yapmaktır. Nasıl
bir aile doktoru hastasını hasta olmadan koruyucu tedbirler (koruyucu hekimlik) almak için
gayret gösteriyorsa, afetlerin de aynı şekilde önceden alınan tedbirler ile zararlarının en aza
indirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla son yıllarda risk analizlerinin yapıldığı ve proaktif
yaklaşımların sergilendiği yeni yaklaşımlar öne çıkmaktadır. Bu yaklaşım ile öncelikli olarak
afetlerde ortaya çıkan can ve mal kayıplarını en aza indirmek ve afet sonrasında ne tür
sorunlar olduysa ve kimler mağdur olduysa onların problemlerini yok etmeye yönelik
gayretler göstermek gerekmektedir. Bu amaçla, özellikle mağdurların yaşamlarını en azından
asgari düzeyde sürdürebilecekleri ortamların oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Sivil Toplum Kuruluşları özellikle merkezi yönetimin topluluk ile olan ilişkilerinin kalitesi
için önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu tür kuruluşların ulusal afet yönetimi modeli içine
bütünleşmiş olması gerekmektedir (Hançer, 2009, 17). Sivil toplum örgütleri, hem yerel
alanda irtibatlarının ileri seviyede olmasından, hem de genelde uzmanı oldukları afette ihtiyaç
duyulanların tedarik edilmesi süreçlerinde üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yaptıklarından
dolayı afetlerde gerek kendi istekleri ile gerekse de devletler tarafından öne
çıkarılmaktadırlar.
Toplumlar yolları, köprüleri, otobanları, telefon ve elektrik hatlarını güncellemek ve diğer
altyapı ihtiyaçlarını daha fazla kullanılabilir hale getirmek amacıyla kaynaklara ihtiyaç
duyarlar. Afet ile alakalı bireylere dış yardım ve destek, genelde kamu kaynakları kullanılarak
sağlanmaktadır. Çoğunlukla sadece kamu kaynakları yeterli olmadığı ve tam verimli
kullanılamadığı için devreye, her biri kendi değer, yükümlülükleri ve felsefi duruşları altında
hizmet veren kar amacı gütmeyen veya kar amacı olan kuruluşların girmesi sağlanmalıdır
(Soliman, 2002, 5).
İnsanlık tarihinin tüm dönemlerinde insanlığın gerek normal gerek olağanüstü ihtiyaç
duyduğu anlarda müdahale etmek amacıyla "gönüllülük" esası içerisinde hareket eden sivil
toplum kuruluşu olarak ifade edilen organizasyonlar görülmektedir. Bireylerin gönüllü olarak
katılımları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bulunsa da farklı seviyelerdedir (İlhan,
2009, 116). Yani bireylerin kendilerinin ve toplumun sorunlarının çözümüne yönelik
faaliyetlere gönüllü biçimde katılım düzeyi, o toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve
demokratik gelişimine göre değişmektedir. Gönüllülük esasına göre çalışan sivil toplum
örgütlerinin olduğu toplumlar, daha çoğulcu ve sosyal, ekonomik ve kültürel olarak ileri
seviyede olmuşlardır. Bu açıdan, sivil toplum örgütleri, birçok ülkede gerek devletin
üstesinden gelmekte zorlandığı veya yetersiz kaldığı durumlarda onun yanında tamamlayıcılık
görevi üstlenmiş, gerekse kendi başına müstakil alanlar belirleyerek, o alanlarda karşılıksız
olarak topluma katkıda bulunmaya gayret etmektedirler. Afetler,
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toplumun tüm kesimlerini etkilediği ve resmi görevli olarak müdahale edenler genelde yetersiz
kaldıkları için, sivil toplum kuruluşları afetlerde tamamlayıcı olarak görev yapmayı önemli
görmektedirer. Bu anlamda, insani bir amaç olan afetlere müdahale, sivil toplum
kuruşlarının faaliyetlerinden birisidir.
Kar amacı gütmeyen örgütler ve gönüllülerin oluşturduğu sivil toplum örgütleri, topluma
hizmet vermek amacıyla kurulmuşlardır. Bu amaçla öncelikli olarak hizmet verdiği en önemli
alanlardan birisi, afetlerde mağdur olan bireylerin ve halkların ihtiyaçlarını karşılamaktır.
Afetlerde vermiş oldukları hizmetler karşılığında ücret almamaktadırlar. O nedenle kar amacı
gütmeyen kuruluşlar olarak isimlendirilmektedirler. Fakat farklı amaçlarla kurulmuş olanları
da afetlerde hizmet vermektedirler. Aşağıda afetlerde hizmet veren sivil toplum örgütlerinin
faklı grupları listelenmiştir (İlhan, 2009, 103):





Faaliyet alanı afetle doğrudan ilgili olmayıp, afet esnasında ve sonrasında katkısı
sınırlı olan kuruluşlar.
Faaliyet alanı afetle kesişen ve afet süreçlerini bilen kuruluşlar.
Afetlere hazırlık amacıyla örgütlenmiş olan kuruluşlar.
İnsani yardım amacıyla örgütlenmiş olan ulusal ve uluslararası kuruluşlar.

Afetlerle ilgilenen sivil toplum örgütleri genellikle insani yardım örgütleri olarak
isimlendirilmektedir. İnsani yardım örgütleri sadece afetlerde görev yapmamaktadırlar.
İnsanın ihtiyacı olduğu eğitimden sağlığa ve sosyal yardımlara kadar insanla ilgili olan her
alanda hizmet vermektedirler. Afetler öncesinde halkın afetler konusunda eğitimi,
bilinçlendirilmesi, afet anında kurtarma işleminde bulunma ve ilk yardım hizmetlerine
katılma ile afetler sonrasında ihtiyacı olanların geçici barınaklarda yaşamaya başlayanlarına
yardım ve destek sağlanması ve onlara sağlık hizmetlerinin sunulması gibi v.b. durumlarda
insani yardım sağlayan sivil toplum örgütleri görev yapmaktadırlar. Bu örgütlerin afetlerde
yüklenecekleri bazı görevler aşağıdadır (Yılmaz, 2003: 113):




Halkın afetlerin önlenmesi ve zararlarını engelleme çalışmalarına katılmaları için
cesaretlendirilmelerini sağlamak.
Afetlerin tüm süreçlerinde halk ve devletin işbirliği yapmalarını sağlamak ve bu
amaçla yasal ve kurumsal çalışmaların içerisinde bulunmak.
Yerel ve ulusal seviyede eğitim, araştırma ve yardım çalışmalarını yapmak ve bu
amaçla kurumsal altyapıyı kurmak. Bununla birlikte resmi kurumlar ile işbirliği
yaparak devletin eksik kalan yönlerini tamamlamak.

Pek çok ülkede uygulanan afet yönetimi, sadece toplum temelli ya da yerel düzydeki hazırlık
kapasitesinin geliştirlmesine yönelik çalışmalardan değil, ayrıca geleneksel olarak kullanılan
ve merkezi yapıdaki acil durum müdahaleleri ile ilgili hazırlıklardan oluşmaktadır. Oysa,
afetlere müdahale planlı ve koordineli proaktif ve reaktif yaklaşımların bir arada yürütülmesini
gerektirmektedir. Sadece afetler meydana geldikten sonra müdahale edilmesi, en çok
karşılaşılan bir durumdur. Ancak, afetler sonrası müdahale eden kamu kuruluşu niteliğindeki
sivil savunma kuruluşları genelde yetersiz kalmaktadırlar. Ancak, kamu
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kurumlarının eksikliklerini tamamen olmasa da insani yardım amaçlı kurulmuş olan sivil
toplum kuruluşları karşılamaya çalışmaktadırlar (İlhan, 2009, 108).
Afetlere müdahale amaçlı yürütülen çalışmalarda insani amaçlı olan sivil toplum
kuruluşlarının, kamu kurumları ve yerel idarelerle işbirliği yapması ve ortak bir dil
oluşturmaları, afet yönetiminin uluslararası yöntemlere ve kurallara göre yapılmasına yol
açacaktır. Sivil toplum örgütleri, afetlerde gönüllüleri organizasyonlarına dahil ederek,
onların bilgi, beceri ve yetkinliklerini kullanmaktadırlar. Ayrıca, afetler esnasında toplumun
tüm kesimlerinin afet mağdurlarına yönelik ayni ve nakdi yardımlarını toplayarak en hızlı bir
şekilde mağdurlara ulaştırabilmektedirler. Sivil toplum örgütleri, toplumun tüm kesimlerinde
örgütlenebildikleri için iyi iletişim kurabilmekteler ve onların da kuvvetli ve zayıf yanlarını
görebilmektedirler. Dolayısıyla afetlere müdahale anında ulaşabilecekleri kaynakları detaylı
olarak bilmektedirler. Böylece, mağdurların talepleri ile yardım edenin desteklerinin
eşleşmesine neden olmaktadırlar.
Afet yönetiminin bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarının karşılaştıkları sorunları kısaca
aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür (Tezgider, 2005: 155):




Bütünleşik bir afet yönetimi kavram ve süreçleri konusunda yeterli olmamaları, sınırlı
bilgi ve gözlemleriyle hareket etmeleri,
Afet öncesinde olağan zamnlarda, kamu birimleriyle ve birbirleriyle iletişime
girmemeleri ve kamunun işleyiş ve esaslarıyla ilgili yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip
olmamaları,
Afet yönetim sürecinde ortak dil ve saha uygulamalarının standartlarının tam olarak
bulunamaması, ulusal ve uluslararası uygulama örneklerinin önceki uygulamalardan
çıkarılan derslerin çok az bilinmesidir.

Yapılan bir çalışmada, katılımcıların afet yönetiminde devlet kurumlarını sorumlu görmekte
iken, afetlerde risklerin azaltılması faaliyetlerin azatılmasında yerel idarelerin ve sivil toplum
kuruluşlarının öncülük etmelerini beklemektedirler (Say, 2005, 17). Bu bilgi, 1999 Marmara
depremi sonrasındaki çalışmalarda kullanılan devlet birimlerinin sergilediği görece düşük
performans ele alındığında daha iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Diğer taraftan, yerel idareler
ve sivil toplum kuruluşları, asker ile birlikte beklenenden daha etkin ve verimli bir çalışma
ortaya koymuşlardır. Bir diğer önemsenmesi gereken bulgu ise, muhtarlar üzerine düşen
sorumluluk beklentisinin yüksek çıkması olmuştur. Afetlerle ilgi tüm önlemlerde, yereli
detaylarıyla çok iyi bildiklerinden dolayı, afetlere müdahale etmesi gereken taraflar
içerisinde, muhtarlar için halkın beklentisi ileri seviye olmakta ve sıkça ilgi makamlardan biri
olarak anılması dikkat çekmektedir.
Merkezi ve yerel yönetimler arasında bağlantının kurulması ve sivil toplum örgütlerinin bu
süreçte tamamlayıcı rol alması afet yönetimini güçlendirecektir. Daha çok yerel bilgiye sahip
olan sivil toplum örgütlerinin katılımı ile, afet yönetimlerinde çift yönlü bilgi akışı
sağlanacaktır. Ulusal, bölgesel, topluluk birimleri arasında bilgi ve kaynak akışını sağlayacak
bağlantının kurulması afet yönetimi uygulamalarının başarısı için oldukça büyük öneme sahip
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olabilir. Kaynakların akışı genellikle, merkezden yerele doğru gerçekleşirken, bilgi hareketi
ise yerelden merkeze doğru olmaktadır (Hançer, 2009, 17).
Yerel idareler ve yerelde örgütlenmiş ve ulusal ve uluslararası örgütlenmiş olan sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetlerini yasallaştırmak için, yerel ve merkezi kamu kuruluşlarını temsil
eden bireyler ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olunmalı ve afetlerde
mağduriyetleri azaltmak için aralarında ortaklıklar kurulmalıdır. Örneğin, valiliklere ve
belediyelere bağlı kriz ve afet koordinasyon merkezleri yöneticilerinin özellikle sivil toplum
kuruşları ile ortak toplantılar düzenlemeleri, nasıl bir işbirliğinin yapılabileceğinin tartışılması
ve afetlere hep birlikte nasıl hazırlanılacağı, kaynakların optimum nasıl kullanılacağı ve nasıl
müdahale edilebileceği konusunda çalışmaların yapılması ve koordinasyonun sağlanması
faydalı olacaktır.
Pek çok ülkede uygulanan afet yönetimi, sadece toplum temelli ya da yerel düzeydeki hazırlık
kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalardan değil, ayrıca geleneksel olarak kullanılan
ve merkezi yapıdaki acil durum müdahaleleri ile ilgili hazırlıklardan oluşmaktadır. Oysa,
afetlere müdahale planlı ve koordineli proaktif ve reaktif yaklaşımların bir arada yürütülmesini
gerektirmektedir. Genellikle, afetler meydana geldikten sonra müdahale edilmesi, en çok
karşılaşılan bir durumdur. Ancak, afetler sonrası müdahale eden kamu kuruluşu niteliğindeki
sivil savunma kuruluşları genelde yetersiz kalmaktadırlar. Ancak, kamu kurumlarının
eksikliklerini tamamen olmasa da insani yardım amaçlı kurulmuş olan sivil toplum
kuruluşları karşılamaya çalışmaktadırlar (İlhan, 2009, 108).
Türkiye özelinde mutlaka sivil toplum kuruluşlarının afet yönetimi süreçlerine dahil edilmesi
ve bu konuda her türlü teşviklerin verilmesi gerekmektedir. Merkezi ve yerel kamu
kuruluşlarının yanısıra, afetlerle mücadelede en iyi başarıyı sağlamak için, mutlaka mahalli
idarelerin, sivil toplum kuruluşlarının, konularında uzmanların, sağlık ve sosyal hizmet
çalışanlarının, ilgili mühendislerin, muhtarlıkların ve akademisyenlerin de içerisinde
bulunduğu geniş katılımlı yönetişim anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Geniş katılımlı
yönetişim anlayışının, güncel bilgi akışının sağlanacağı teknik altyapı ve eş zamanlı olan her
gelişmenin ilgili birimlere hızla ulaşabileceği bir organizasyonun kurulması ile desteklenmesi
gereklidir (Say, 2005, 17).
11.1.2. Sivil Toplum Örgütlerinin Afetlere Müdahale Süreçleri
Uluslararası alanda afetlere müdahale etmek, afet mağdurlarının skınıtılarını gidermek ve
zararlarını azaltmak amacıyla kurulmuş bulunan oldukça fazla sivil toplum örgütü
bulunmaktadır. Bunlardan devletlerin katılımları ile kurulan ve uluslararası arenada
devletlerin tanıdığı önemli kuruluşlar vardır. Bunlar arasında, Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (International
Committe of Red Cross-ICRC) ve Birleşmiş Milletler Örgütü'nün çeşitli organları yer
almaktadır.
IFRC tarafından afet anında gerçekleştirilen operasyonların belirli aşamaları bulunmaktadır.
Bunlar; bildirim, seferberlik, yardım malzemelerinin gönderilmesi ve yardım malzemelerinin
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teslim alınması olmak üzere başlıca dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar aşağıda kısaca
açıklanmıştır (İlhan, 2009: 111):


Bildirim Aşaması: Bir afetin gerçekleşmesi durumunda, afetin olduğu ülkede sivil
toplum kuruluşunun temsilcisi tarafından IFRC'ye bilgi verilir. Eğer yardım için gerekli
olan ihtiyaç, yerel ve ulusal kaynaklar tarafından karşılanamayacak kadar fazla ise,
yerel veya ulusal kuruluş tarafından uluslararası kuruluşa yardım talebinde bulunulur.
Böylece uluslararası kuruluş yapılan talepler doğrultusunda seferberlik ilan eder ve
ihtiyaçları tedarik etmeye çalışır. Ancak uluslararası kuruluşun desteğine ihtiyaç
duyulmaz ise, afete müdahale operasyonu ulusal ve yerel düzeyde gerçekeştirilir.



Seferberlik Aşaması: Afet sonrası uluslararası kuruluşa yardım talebinin yapılması
ile, IFRC'nin ilgili lojistik departmanı, afette ihtiyaç duyulan malzemelerin miktarını
ve tahmini bedelini gösteren bir çalışma yapar ve bunu ilgili seferberlik birimine
aktarır.



Yardım Malzemelerinin Gönderilmesi Aşaması: Bu aşamada ulusal ve yerel sivil
toplum örgütleri tarafından yapılacak yardımların tüm bilgileri yanında, nasıl ve hangi
tarihlerde ulaşacağına dair bilgiler ulaştırılır. Sıklıkla güncellenen bu bilgiler, artık
günümüzde internet üzerinden kullanılan programlar vasıtasıyla yönetilmektedir.



Yardım Malzemelerinin Teslim Alınması: Yardım malzemelerinin afetin olduğu
ülkeye\bölgeye ulaştığı zaman, bölgedeki lojistik personeli malzemeleri teslim alır.
Bu bilgi dağıtım merkezine ulaşır. Ancak, asıl amaç bu malzemelerin mümkün olduğu
kadar afet mağdurlarına ulaştırılmasını sağlamaktır. O nedenle, son teslimat
aşamasında afet mağdurlarının temsilcileri ile iletişimin kurulması ve işbirliğinin
yapılması, malzemelerin hedeflenen noktalara ulaşmasını kolaylaştırmış olacaktır.

Türkiye'de mevzuata göre, acil durumlar ortaya çıkmadan evvel zararları azaltmaya yönelik,
farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek çabaların koordinasyonunu sağlayan
en üst seviyedeki yetkili birim Başbakanlığa bağlı çalışan Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü'dür. Türkiye'de acil durum yönetimi kapsamında sorumluluğu olan diğer
önemli devlet organ ve kurumlarından bazıları, Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu,
Bakanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı, Kızılay Genel Müdürlüğü ve AFAD'dır. Acil
durumlara müdahale etmek amacıyla çıkarılmış olan bazı yasalar ve yönetmelikler
bulunmaktadır. Bunlar; 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının
Teşkilet ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname, 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla ALınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
88/12777 Sayılı Afetler İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair
Yönetmelik, 96/8716 Karar Sayılı Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği, 99/583
Sayılı Türkiye Acil DUrum Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmasına dair kanun hükmünde
kararname, 2690 Sayılı Türkye Atom Enerjisi Kanunu, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu,
3194 Sayılı İmar Kanunu sayılabilir.
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11.1.3. Yerelde Sivil Toplum Kuruluslarının (STK) Rolü
5902 sayılı yasanın 2. maddesinin e bendi, “Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet
ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek” görevini il
müdürlüklerine vermiştir. Afet yönetimi ve eğitimleri konusunda rol almak isteyen sivil
toplum kuruluşları öncelikli olarak akredite olup, belgesini almalıdır. Daha sonra bulunduğu
il veya ilçedeki yetkililerle işbirliği içine girerek çalışmalarda yer almalıdırlar.
Eğitim ve diğer organizasyonlar konusunda sivil toplum kuruluşlarının içersinde çok iyi
çalışan kuruluşlar olduğu gibi yeterli olmayanlar da bulunmaktadır. Sivil toplum
kuruluşlarının eksiklikleri veya onlardan beklenenler konusunda herhangi bir şey söylemek
yerine bu konudaki kendi görüşlerini aktarmak daha dogru olabilir.
Sivil toplum kuruluşlarından beklenenleri kendi görüşleri olarak 24 Ekim 2009 tarihinde
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yapılan “Sivil Toplum Kuruluşları Olarak Afet Yönetiminde
Nasıl Daha İyi Çalışırız?” konulu çalıştay raporunun ilgili bölümü aşağıya alınmıştır (Aydın,
2010:3):
Sivil toplum kuruluşları olarak afet yönetimi alanında üzerimize düşen görevlerden
bazıları şöyle sıralanmıştır:
- STK’lar olarak bizler üzerimize düşenleri yapmalı, daha sonra devletten
gönüllülerin
korunması için talepte bulunmalıyız.
-Yeni yapılanmada STK’ların yeri, konumu, güvencesi ne olacak, bunları
tartışmalıyız.
- Türkiye’de “İnsanlar duyarlı ama eğitilmeleri gerekiyor diyoruz”. Bu bilinçlendirme
çalışmalarını yaparken STK’lar olarak bizlerin tavrı halka tepeden bakan ve halkı
ötekileştirici olmamalı.
-Bundan sonra ortak çalışmalar yürütmek için konu başlıkları belirleyerek aylık
toplantılar yapmalıyız. İletişimin kopmaması için oluşan bu diyaloğun devamlılığını
sağlamalıyız.
- Birlikte çalışabilmek için kurumsal egolardan ve kimliklerimizden sıyrılabilmeliyiz.
-Toplantının çıktılarını idarecilere/yönetime iletmek lazım. Bu çıktılardan bazıları
seçilmeli ve üzerine gidilmeli.
- STK’ların kendi içinde sinerji yaratması gerekir.
-Afet alanında çalısan STK’lar olarak ortak ilgili alanlarımızı, ihtiyaçları ve sorunları
belirlemeli ve bunlar üzerinden birlikler oluşturmalıyız. Bu yapının hangi formatta
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yapılacağından daha önemli olan oluşturulan iletişim ağlarının sürekli hale getirilmesi ve
ortak hareket edilmesidir.
- Sivil toplum kuruluşları afet yönetiminde yapacağı tavsiyeler, yönlendirmeler ve
vereceği destekler ve çalışmalarla devletle birlikte çalışmalar yürütebilmeliler.
- STK’lar gönüllü teşkilatlanma yapılarına rağmen deneyimleri ve uzmanlıkları ile
profesyonelleşmiş kuruluşlardır. STK’ların kapasitelerinin farkına varıp afet alanında
devletle işbirliği içinde etkili çalısmalar yürütmeleri gerekir.
- STK’ların toplumda bilinç yükseltmek için yaptığı eğitim çalışmalarında bir
davranış
değişikliği ortaya çıkartmaya çalısıyor ama bu çok zor. Eğitimler hep yetişkinlere yönelik
yapılıyor ve afet denilince akla hep depremler geliyor. Yasal düzenlemeler de buna yönelik.
Afet yönetimiyle ilgili kavramları ve uyguladığımız programları da tartışmaya açmak lazım.
Afete müdahaleden afete hazırlık, risk azaltma ve risk önlemeye geçis yapmamız gerekir.
- Bundan sonra yapılacak toplantılarda önem sırasına göre ortak sıkıntı alanlarını
belirleyelim. Yasa ne diyor anlamaya çalışalım, biz ne istiyoruz ortaya koyalım.
Gönüllülüğün
tanımını, statüsünü ve nasıl olması gerektiğini tartışalım. Acil durum, kriz yönetimi ve afet
yönetimi nedir gibi teknik konuları tartışalım. Eğitimlerin kalitesi, standardizasyon, nereden
nasıl akredite olacağımız, yeni sistemde kimin nelerden sorumlu olacağı da konuşulması
gereken önemli konulardan bazıları.
-Bu toplantıdan çıkan karar tüm sivil toplumu yansıtmaz, yalnızca katılımcı
kuruluşların ve/veya katılımcıların görüs ve önerilerini ortaya koyar.”
İnsani yardım sağlayanların karşılaştıkları zorluklar ve ikilemler oldukça fazla ve genellikle
istenmeyen alternatifler arasında seçim yapmayı gerektirmektedir. Afet bağlamında, etik
temellere dayanılarak verilen kararlar hizmetin verildiği toplumlar üzerinde önemli ve sürekli
etkileri olmaktadır. Şu soruları sormak gerekmektedir: Bu kadar önemli etik kararları alacak
olan otorite kim olmalıdır? Etik kararlar nasıl alınmalıdır? Etik karar alma sürecinde
bulunanlara hangi ilkeler ve değerler rehberlik edecektir? İnsanın ihtiyacına cevap verecek
olan sorumlular kimler olacaktır ve nasıl hareket edeceklerdir?
Etik karar verme sürecinde ihtiyaç duyulan metodoloji insani ve uluslararası ilişkilerin
karmaşıklığını, teknolojik gelişmelerin, çevre sağlığını ve hassasiyetini ve karşılıklı bağımlılığı
yansıtmalıdır. Neden, doğruluk ve iyilik gibi temel kavramlarda ortaya çıkan değişimler
ve beraberindeki gerginlikler, uzun süredir devam eden karar verme süreçlerine

a

245

adeta meydan okumaktadır. Objektif mantık, akılcılık ve tutarlılığın geleneksel argümanları
ve aletleri artık yeterli olmamaktadır (Lederach, 1997:7).
Etik karar alma süreci sadece bir kişi ya da toplulukla yapılamaz. Tarihi bilgi, tecrübe ve
süreç içerisinde bulunanların farklı perspektiflere açık olan bir adanmışlık ve tartışma
ortamının oluşması gereklidir. Karşılıklı eleştiri, farklılıklar dünyasında davranışlarımıza yön
verecek daha yeterli olacak bir etik temelin oluşmasına yol açacaktır. Etik oluşumuna
rehberlik ederken, karar verme sürecinde insan sıkıntıları ve zafiyetlerini dindirmek amacıyla
mutlaka sürece katılanların değerleri ve ilgileri dikkate alınmalıdır. Böylece uygulama
aşamasında sorunlar daha azalmış olacaktır (Lederach, 1997:7).
Afet riskini azaltma eğitimi, önemi algılandığı ölçüde başarı artacaktır. İlgili kamu kuruluşları
belli bir program dahilinde afet eğitimlerini yaygınlaştırılmalı ve bu eğitimleri sürekli
kılmalıdır. Ayrıca bu konuda çalısan Sivil Toplum Kurulusları (STK) ile ilişkiler geliştirilmeli,
eğitim çalısmalarında onların da rol ve görev alması sağlanmalıdır. Birey ve toplumun
afetler konusunda eğitilip bilinçlendirilmesi öncelikli örgün eğitim sistemi tarafından
gerçekleştirilmeli, aynı zamanda yaygın eğitim yoluyla halkın egitimi de sürdürülmelidir.
Bireylerin afetlere yaklaşımları ve katılımları ile ilgili yapılan bir çalışmada, vatandaşlara
afet öncesi ve sonrasında görev alan değişik bireylerin ve kurumların sorumlulukları
hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, devlet, belediye ve muhtarları afet çalışmalarında
sorumluk olarak gördükleri ve böyle bir algılarının oldukları tespit edilmiştir. Bu
sorumlulukların parçası olarak, devlet belediye ve muhtarların, koordinasyon ve paylaşımcı
liderlik işlevlerini üstlenmeleri beklenmektedir. Afet sorumlu olan makamların, katılımcı
liderlik tarzı uygulamaları, sivil toplumu ve örgütlerini güçlendirmeleri ve toplumun farklı
kesimlerinin kararlara katılımlarını sağlamaları, afet öncesi, esnası ve sonrasındaki
faaliyetlerdeki etkinlikleri artıracak ve dolayısıyla mağdurların sorunlarını hafifletecektir (Say,
2005, 15).
Yerel idareler ve özellikle yerelde bulunan sivil toplum örgütleri, afetlerle mücadelede o
bölgenin coğrafi yapısını, toplumsal yapısını, zayıf ve güçlü yanlarını en iyi bildiklerinden,
yapmış oldukları liderlik rollerinden dolayı en fazla katkıyı sağlayacak kuruluşlar olarak
değerlendirilmelidir. Farklı ülkelerde ve Türkiye'de yapılan başka çalışmalarda da, devlet
kurumlarının yanı sıra, yerel idarelerin ve sivil toplum kuruluşlarının afetlerde risklerin
azaltılması ile hazırlıklı olunmasındaki önemi ön plana çıkmaktadır. Toplumun
düşüncelerinin böyle şekillenmesinde, 1999 Marmara depremi sonrasında yaşananların etkisi
de bulunmaktadır. Bu durumun yanı sıra, yaşanan depremin hemen ardından medyada
akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin fazlaca görünmesinin etkisiyle,
afetlerde sorumluluk sorumluluk alacak olan gruplar arasında bu kuruluşların bulunması
gerektiği algısı da oluşmuştur (Say, 2005:16).
STK’ların Sahadaki Görevleri Ulusal yardım ile yerel resmi kurum ve kuruluşların hizmetleri
(Işık, 2012:112):
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Bireylerin Korunması: Duyuru, kurtarma, taşıma, sanitasyon, ölülerin gömülmesi.
Toplu Hizmetlerin Saptanması: Sağlık hizmetlerinin sağlanması, genel
haberleşmenin sağlanması, genel ulaşımın sağlanması, binaların denetlenmesi, yıkıntı
ve döküntülerin uzaklaştırılması, su, kanalizasyon, elektrik, gaz şebekelerinin
denetlenmesi.
Uluslararası yardım ve gönüllü kuruluşların hizmetleri: Kazazedelere yardım,
barınak yardımı, yiyecek yardımı, hekimlik ve hemşirelik hizmetlerinin sağlanması,
destek hizmetleri, araştırma, haberleşme, taşıma, yerel yetkililere yardım.

11.2. Afet Yönetiminde Takım Çalışması Etiği
11.2.1. Afetlerde Sivil Toplum ve Takım Çalışması
2010 yılı 12 Ocak tarihinde olan Haiti depreminden sonra, her kıtadan her ülkeden sivil
toplum kuruluşlarının yardım Haiti'ye ulaşmaya başlamıştır. Modern zamanlarda insanlık
adına sevindirici bir durum olan, bu kadar insanın karşılıksız bir şekilde, empati yaparak ve
takdir edilecek bir gayretle Haiti'ye ulaşmalarıdır. Bu kadar fazla insanın ve yardımların
Haiti'ye ulaşmasına rağmen, gönüllü sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmeleri ve
koordinasyon eksikliğinden dolayı afet mağdurlarına destek vermeleri zor olmuştur. Bu
sorunlardan dolayı, afet mağdurlarına müdahalede ciddi operasyonel ve etik açıdan önemli
sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Oldukça fazla sayıda yanlış eşleşmiş ve birbirini tekrar eden
hizmetler, uzmanlıklar ve kaynaklar, organiza olmamanın sonucu olarak afet mağdurlarının
gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmıştır. Örneğin, Haiti'nin çok yetersiz
hastanelerine cerrahi müdahale için 70.000 USD değerinde bir cihazın getirilmesinin hiçbir
anlamı olmamıştır. Onun yerine, elektrik ihtiyacını karşılayacak jeneratörlerin olması diğer
hizmetlerin daha sağlıklı yapılmasına yol açacaktır.
Aynı şekilde ülke halkının ihtiyacı olan ilaçlar yerine, alakasız olan ilaçların gönderilmesi de
bir diğer kaynak israfına örnektir. Tüm bunlar, sadece kaynak israfına yol açmıyor, ayrıca
ihtiyacı olan mağdurların alması gereken hizmetleri alamamasına ve daha büyük
mağduriyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Böyle bir yanlış yardım sevkiyatının geri
gönderilmesi de bir diğer maliyete yol açmaktadır. Ayrıca, koordine olmamış sivil toplum
örgütleri çalışanlarının gyiyecek, içecek, barınma, yakıt ve araç gibi ihtiyaçlarının karşılanması
yerli olan halk üzerinde de baskı yapmaktadır. Dolayısıyla, organize olmayan yardımlar afet
mağduru olan insanlara yük ve ilave masraflara neden olmanın yanısıra, afet mağdurları
arasında farkında olmadan daha fazla hastalanmalara ve ölüm vakalarına yol amaktadır.
Kıtalararası bir afete müdahale edildiği zaman, destek veren sağlık çalışanları ve sivil toplum
örgütleri ortaya çıkan belirli ihtiyaçlar için hizmetleri ve bağışları eşleştirme, çabaların
örtüşmemesi ve tekrar edilmemesi, afete maruz kalan halka insanca yaklaşmaları ve tüm
çalışmaların işbirliği içerisinde yapılması gayretleri bir gerekliliktir (Larkin, 2010: 495).
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Sağlık çalışanlarında bir diğer önemli sorun, hastanelerde afet mağdurlarına destek amaçlı
görev alan sağlık çalışanlarının hastane görevlilerince, yerel ve merkezi hükümet
yetkililerince herhangi bir lisanslamaya gerek duyulmadan çalıştırılmaları ciddi sıkıntılara
neden olmaktadır. Hem uzmanlıklarının hem de iletişim becerilerinin önemli olduğu bu
aşamada, profesyonelliğin, nezaketli yaklaşımın yetersiz olması ve mağdurların beklentilerine
karşı saygı duyulmaması, afetlerde gönüllülerin kollektif müdahale etmeleri üzerinde soru
işaretlerini artırmaktadır.
Afetlerde farklı ülkelerden gelerek bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin etkinliğini
sağlamak için, daha proaktif yaklaşım ortaya koymak ve etkin takım çalışması etiğinin
anlaşılması yönünde gayretler göstermek gerekmektedir. İnsanlık için iyi niyet ve güzel işler
yapma isteğinin gücünden faydalanmak ve yerel normlara saygı gösteren, mağdurların
ülkelerindeki paydaşlara önem veren ve afet yönetiminde tahmin edilemez ve çok boyutlu
zorluklara yardım etmek amacıyla tamamlayıcı rol üstlenen diğer gönüllülerle uzlaşabilen
pozitif yöntemlere kanalize etmek, sivil toplum örgütlerinin etkinliğini artıracaktır. Afetlerde
ortaya çıkan karmaşık durumlar, etik kuralların uzunca düşünülmesi ve tartışılmasına ve uzun
süreli ahlaki yansımalara izin vermeyen ciddi zaman aciliyetine yol açmaktadır. Böylece,
ahlakı üstün tutan ve etik işbirliğini sağlayan politikalar ve önleyici tedbirler garanti altına
alınmış olur.
Bir afette triyaj, destek ve hizmetlerin anlaşılmasından daha fazla ahlaki eylemin anlaşılması
gerekmektdir. Standart bio-etik kuralların daha ötesi, etik normlar, en azından bazı küçük,
orta ve büyük seviyedeki afet zorluklarından bahseden ahlaki bir çerçevenin sağlanmasına
yardımcı olur. Organizasyonel davranış normları, orta seviyedeki afetlerin planlaması ve
afetlere hazır bulunmaları için gereklidir.
Amerika'da birçok ulusal ve yerel afet müdahale organizasyonları, kamu kuruluşları ve sivil
toplum örgütleri, afetlere hazırlık ve müdahalede kendilerine rehberlik edecek etik kuralların
eksikliğini kabul etmektedir. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, aşağıdaki ilkeleri sivil toplum
kuruluşlarının afetlere müdahale programı olarak ilan etmiştir (ifrc.org, 2014).
İnsanlık ve insani amaçlar herşeyden önce gelir.
Yardım ve destekler ırk, inanç ve mağdurların milliyeti göz önünde bulundurulmaksızın ve
bir ayrım yapılmaksızın verilmelidir. Yardım ve destek öncelikleri sadece ihtiyaç temelli
olarak değerlendirilmelidir.
Yardım ve destekler, belirli bir politik veya dini bakış açısından sunulmamalıdır.
Sivil toplum örgütleri hükümetlerin dış siyaset temsilcileri veya enstrümanları gibi
davranmamlıdır
Sivil toplum örgütleri afet mağduru olan toplumların kültür ve geleneklerine saygı
göstermelidir.
Sivil toplum örgütleri yerel imkanlarla afetlere müdahale edebilecek organizasyonların
oluşumu için girişimlerde bulunmalıdırlar.
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Afet mağdurlarının yardım ve destek programlarının organizasyonlarına dahil olabilmeleri
için yöntemler bulunmalıdır.
Sivil toplum kuruluşları afetlerde mağdur olanların temel ihtiyaçlarının karşılamanın yanında,
gelecekte karşılaşacakları muhtemel sıkıntıları azaltmak için de gayret etmelidirler.
Sivil toplum kuruluşları kendilerini hem yardım ve destek alanlara hem de kendilerine kaynak
aktaranlara karşı hesap verebilir ve sorumlu hissetmelidirler.
Sivil toplum kuruluşları, vermiş oldukları bilgilerde ve yapmış oldukları ilanlarda afet
mağdurlarını ümitsiz varlıklardan yerine onurlu insanlar olarak görmelidirler.
ICRC tarafından yukarıda 10 madde şeklinde sıralanan afetlerde sivil toplum kuruluşlarının
uygulayacakları etik kurallar içerisinde, hem makro hem de mezo seviyede apolitik
davranmayı, kültürel olarak yeterli olmayı, onurlu davranmayı ve insancıl olmayı ve
sürdürülebilirliği öne çıkarmaktadır. ICRC önemli bir kurumsal etik duruş tavsiye etmiş
olmasına rağmen, organizasyon afetlere müdahalede belirli şeyden bahsetmemektedir. Bu
anlamda, genel olarak kuralların olduğu erdemli bir duruş, özelde ise takım çalışmasına
ihtiyaç bulunmaktadır.
11.2.2. Afetlerde Takım Çalışması Etiği
Takım çalışması, genellikle yaygın bir amaç için birlikte hareket eden insanların bir grup
olarak işbirliği ve koordinasyon içerisinde gayret göstermesidir (Stein, 1980). Benzer şekilde,
bir afette çalışacak olan sağlık bakımı yapan takım; afet mağdurlarının daha kaliteli hizmet
almaları amacıyla çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşan grup olarak tanımlanır.
Afetlerde çalışan ekiplerin diğer alanlarda çalışan ekiplerden birçok yönüyle daha farklı
olması gerekmektedir. Afetlere hazırlık ve bakımda görev alacak olan ekiplerin sadece sağlık
hizmeti verenler arasından değil, sivil toplum kuruluşlarından, hükümetlerden,
bakanlıklardan, politika yapıcılardan ve yönetim tecrübesi olan bireylerden oluşan
disiplinlerarası bütüncül bir takım anlayışına sahip olması gereklidir. Sürece dahil olan ekibin
en önemli üyeleri, ihtiyaçları en iyi bileceklerinden ve bu nedenle etik bir pusula olacağından
mağdurların içerisinden olmalıdır (Larkin, 2010:497).
Takım temelli yaklaşımlar, mevcut kaynakların daha etkin kullanımını sağlayarak, verimliliği
artıracak ve işbirliğini geliştirecektir. Bir diğer ifade ile, mağdurların problemlerinin daha iyi
anlaşılması, daha fazla uzmanlara ulaşma imkanına erişilmesi, meslektaşların desteğinin
sağlanması, sorumluluğun paylaşılması nedeniyle stresin azaltılması ve mağdurlar için daha
kapsamlı hizmetler gerçekleştirilmiş olur. Böylece, takım çalışmasının toplam neticesi,
bireylerin bireysel gayretlerinin toplamını aşmış olacaktır. Takım çalışmasının olmadığı
durumlarda ise iletişim sorunlarının yaşanması yanında kaynak israfına da yol açmaktadır.
Bir diğer ifade ile daha iyi bir iletişimin olduğu yerde daha iyi çıktılar elde edilecektir.
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11.2.3. Takım Çalışmasında Karşılaşılan Engeller
Takım çalışmasının etkinliğinin artırılması ve kişilerarası iletişimin artırılmasının önünde
birçok engeller bulunmaktadır. Özellikle sağlık çalışanlarının olduğu ekipler, liderlik, rol
tanımlanması ve yerine getirilmesi, hedeflerin belirlenmesi, problem çözme, çatışma, güç,
otorite, güven ve destek gibi konularda zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Özellikle sağlık hizmetlerinde takım üyesi olan bireylerin, ekip üyesi olarak davranmalarının
yerine birey olarak davranma alışkanlıklarını devam ettirmeleri, sağlık çalışanı personelinin
eğitim eksikliğinin olması önemli bir engeldir. Sağlık hizmetlerinde görev alan takımların
gerçek olan veya tasavvur edilen farklılıkları, egoları, yok sayarak daha çok başkalarını
önemseyen ve düşünen hedefler için, bir arada ve uyum içerisinde çalışmaları
beklenmektedir. Bununla birlikte, mutlaka akademik eğitim süreçleri, sosyal ve kültürel
faktörler, sağlık çalışanlarına verilmiş olan statülerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı, bağımlı olarak çalışmaktan daha ziyade, bağımsız
olarak çalışmak amacıyla egitilmişlerdir. Sağlık çalışanları genellikle, grup dinamikleri
içerisinde ileri iletişim eğitimlerine ve becerilerine sahip olmadan ve cinsiyet hiyerarşilerini
veya geleneksel mesleki davranışlarını değiştirmeyi kabul etmeden grup üyesi olmaktadırlar
(Cline, 1990:72).
Yüksek oranda birbirinden farklı gruplardan gelen insanları biraraya getirmek ve bir takım
oluşturmak ve onları bir takım olarak nitelendirmek çok gerçekçi olmaz. Bir futbol takımının
oyuncuları haftada 2 saat en iyi şekilde beraber futbol oyunu sergilemeleri için haftanın diğer
günleri biraraya gelip çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak, afetlerde hizmet veren takımların ise
genellikle yılda birkez birkaç saatliğine biraraya geldikleri görülmektedir. Ancak afetlere
müdahale esnasından günlerce ve haftalarca birlikte çalışmak zorunda oldukları gerçeği göz
ardı edilmektedir (Rubin, 1980:466).
Rol çatışması, kişilerarası iletişim eksikliği ve otonomi mücadeleleri, özellikle afetlerde
karşılaşılan ve başarılı takım çalışmasının önünde duran engellerdendir. Rol çatışması ve
rolün getirmiş olduğu gerginlikler, sadece aşırı yük ve zaman sınırlamasından
kaynaklanmamaktadır. Bununla birlikte, takım üyelerinin kendi meslekleri ile alakası
olmayan işlerle ilgili taleplerin ortaya çıkmasında da görülmektedir.
Rol gerginliği ve çatışması, tipik bir şekilde ikincil anlaşmazlıkları önemli çatışmalara
dönüştürme ihtimali taşımaktadırlar. İlave olarak, afetlerdeki gerginlik genellikle
profesyonellerin iletişime ve insani ilişkilere daha az zaman ayırmalarına, ancak işlerine daha
çok odaklanmalarına yol açmaktadır. Sorumluluların ve rollerin karmaşıklığı, işlerin
kesişmesine, uygulamalarda ihallere ve karşılanamaz taleplere yol açmaktadır. Benzer
şekilde, otonomi mücadeleleri görevlerin, otoritenin ve kontrolün tahsis edilmesi hakkında
karmaşıklıktan ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bir meslekte ben merkezci ve rekabetçi bir
anlayış üzerine oturmuş yaklaşım söz konusu olduğu zaman, o alanda çatışmaların ortaya
çıkması muhtemeldir. Alan çatışmaları başlayabilir ve disiplinlerarası takım çalışmasının
oluşmasına yönelik gayretler, mesleki kimlik ve bütünlük açısından tehdit olarak
görülebilmektedir (Knaus, 1986:413).
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Gerek takımlar içerisinde gerekse takımlar arasında olması gereken takım çalışması, afetlerde
ortaya çıkan kaosu yönetebilmek amacıyla etik bir zorunluluk olarak görülmelidir. Nasıl
birçok farklılıklara sahip sağlık çalışanları grubu olmak amacıyla engelleri yok ederek
birarada toplanacaklar. İlk ve en çok yapılması gereken, grup üyelerinin birbirlerini daha
iyitanımaları için birbirleri hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Takım çalışması ve
diğergamlığın etik boyutunu öne çıkarmak amacıyla çeşitli mesleki roller ve sorumluluklar
hakkında eğitimler yapımalı ve bunun için, enformel grup iletişiminin ve eğitim hizmetlerinin
teşvik edilmesi gerekmektedir. Afetlere müdahale eden takım üyelerinin kendilerine
özgüvenlerinin olmasının yanında, ayrıca yaptıkları hizmetleri esnasında tavazuyu da ihmal
etmemeleri ve afet mağdurları ile empati yapmaları, hem kabullerini hem de yaptıkları işlerini
kolaylaştıracaktır. Ayrıca afet sonrasında sahada çalışan ekiplerin fonksiyonel olmaları ve
işlerini daha güvende daha iyi yapabilmeleri için mutlaka yasal düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir (Knaus, 1986:414).
Başarılı bir takım çalışmasının mümkün olması için birçok bireysel ve kurumsal değerlerin
olması gerekir. Takımlar içerisinde değerlerin teşvik edilmesi ve bunun için izolasyondan
uzak bir ortamın olması gereklidir. Seçilen ekip üyelerinin ahlaki karakterinin diğer üyeleri
de olumlu etkileyecek şekilde güçlü olması önemli olmaktadır. Takım merkezli olmanın
ötesinde, ideal bir acil afet müdahale ekibinin, tavazu, dostluk, arkadaşlık, istihbarat, ihtiyatlı,
kültürel hassasiyeti ve nasıl davranacağını bilen bir yaklaşıma sahip olmalıdır. İletişimi iyi
olan, takım çalışmasının değerlerini ve anlamını bilen, geleceği okuyabilen ve ihtiyatlı
yaklaşabilen, adaletli olan, yargılamayan, kendinden fedakarlık yapabilen, merhametli ve
yardım ve destekleri esnasında esnek olabilen bireysel özellikler takım üyelerinde baskın
olmalıdır. Bu ahlaki mükemmellikler veya değerler, takım üyelerinin adeta bir paspas
olmasını gerektirmemekte veya takım üyelerinin sağlam liderler olmasına engel değildir.
Aksine, güçlü liderler ve bağımlı olan üyeler, birbirlerine karşı ne bağımlı ne de
bağımsızdırlar. Daha ziyade her biri sorumluluk sahibi olduğundan bağımsızdırlar. Afet
mağdurlarına müdahalede kaliteyi yükseltmek, çalışılan ortamda çevreyi ve ilişkileri
zenginleştirmek ve afetlerde mağdurların mağduriyetlerini en az hissettirerek onlara onurlarını
zedelemeden ve bütünlük içinde hizmet etmek amacıyla, faydalı, becerili ve tamamen
mükemmel afet müdahale ekipleri oluşturulmalıdır (Knaus, 1986:415).
11.2.4. Afet Yönetiminde Asker Müdahalesi
Soğuk Savaş sonrası dönem, küresel toplum için yeni zorluklar ve uluslararası ilişkilerde
birçok değişime yol açmıştır. Hem doğal afetler hem de insanların neden olduğu afetlere karşı
müdahalede askeri güçlerin kullanımı azımsanacak bir sayıda değildir. Dünya üzerinde onlarca
silahlı ihtilafın olduğu ülkeler bulunmakta ve bu sorunlar hem sivil hem de asker olarak
binlerce kişinin ölümüne neden olmaktadır. Sorunların çoğu, uluslararası olmaktan daha
çok ulusal çapta ve özellikle etnik veya dini farklılıklara dayanan sıkıntılardan
kaynaklanmaktadır. Mücadelelerin içerisinde erkeklerden daha ziyade kadın ve çocuklar daha
şiddetli bir şekilde risk içerisinde bulunmaktadır. Irak, Suriye, Libya, Somali gibi birçok
ülkede siviller büyük sıkıntılar yaşamakta ve önemli bir kısmı göç etmek zorunda
bırakılmıştır. Göç edenlerin yönetimi konusunda ise uluslararası toplum sivil halkın
ihtiyaçlarını karşılamakta ve onları korumakta yetersiz kalmaya devam etmektedir.
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Afet zamanlarında yağmalamayı önlemek, iletişim kurmak veya sukuneti sağlamak amacıyla
birçok ülkede askeri güçlerin müdahalesi yaygın bir uygulama olmuştur. Bununla birlikte,
özellikle son yıllarda, ülkelerin kendi iç meselelerini ilgilendiren konular da olsa, afetlere
müdahale mekanizması olarak uluslararası askeri müdahaleler önemli bir araç olarak
görülmektedir. Ancak ulusal sorunlarda ülkelerin kendi askerlerini kullanmaları bir yere kadar
kabul edilirken, benzer bir sorun için uluslararası çapta yabancı askerlerin müdahale etmesi
sorun olarak kabul edilebilmektedir. Egemenlik, farklı yaklaşımlar ve iletişim gibi sıkıntılar
yabancı askerlerin müdahalesinde olabilecektir.
Giderek küreselleşen dünya ile bir ülkedeki doğal veya insan yapımı afetlerin sonuçları,
sadece o ülkeyi veya bölgeyi değil tüm dünyayı etkileme ihtimaline sahip olmaktadır. Böyle
bir hassasiyet sorunu küresel hale getirirken müdahaleyi de küresel yapma ihtiyacını
doğurmaktadır. Bu anlamda ya uluslararası kuruluşlar tarafından ya da afetin olduğu ülkeye
en yakın komşu ülkelerden sivil ve askeri destekler gönderilmektedir. Bu durumda, ülke
içerisine başka ülkeden gelen sivil ve askeri desteklere politika yapıcıların ve uygulayıcıların
yaklaşımları da sorgulayıcı ve tartışmalı olabilmektedir.
11.2.5. Afette Etik Açıdan Sürdürülebilir Dönüşüm
Afet yönetimi afetten etkilenen nüfusu tespit etmek ve hemen ihtiyaçlarını belirleyerek hızla
normal yaşama dönüşlerini sağlama amacını taşımaktadır. Hemen müdahale edilmesi gereken
bir görevi olan afet yönetimlerinin, ayrıca hem yeniden kalkınma ve hem de rehabilite etmeyi
hedefleyen planlama ve uygulamaya dair sorumlulukları da bulunmaktadır. Bu planlama
genellikle, hemen afetlere müdahaleden yardım operasyonlarına, rehabilite etmeye ve
sonunda yeniden inşa ve gelişmeye kadar olan tüm süreçleri tanımlamalıdır. Afetlere
müdahalede sürdürülebilir dönüşüm kavramı bir hedef olarak değişim düşüncesini yansıtan
merkezi bir yaklaşım olmaktadır. Sürdürülebilirlik ile sadece değişimin nasıl başlayacağı
konusu değil, ayrıca zaman içerisinde kendi kendini yenileme yeteneğine sahip olacak
biçimde değişimin proaktif bir süreç olarak nasıl dizayn edileceği de ifade edilmektedir.
Dönüşüm, belirli bit toplumun aşırı bir bağımlılık ve sıkıntılarının olması durumundan kendi
kendine yetebilecek bir refah düzeyine ulaşabilmek için gerçekleştirmeye çalıştığı esaslı bir
düşünceyi vurgulamaktadır.
Afet yönetimi ve insani yardım yaklaşımı ve kullanılan dil, çatışma çözümleri alanında var
olan kavramlar seti ile örtüşmektedir. Özellikle son Birleşmiş Milletler dokümanlarında bu
anlamda 3 geniş kategori belirlenmiştir. Birincisi, aktif arabuluculuğu uzlaşmayı ve
kargaşayı durdurmayı hedefleyen muhtemel askeri müdahale ve kavga ve kargaşadan
görüşme aşamasına geçilmesi için alanın açılmasını sağlamaya yönelik aktiviteleri belirten
barış yapma (peacemaking) aşamasıdır. Bu aşama daha çok güven inşa etmenin ve ateş
kesmenin de dahil olduğu düşmanlıkların bitmesi sürecini başlatan sıkıntılı görevleri
içermektedir. İkincisi, barış yapma gayretleri sıklıkla hedeflerin ve ödevlerin izlenmesine,
ulaşılan mutabakatın ve anlaşmaların uygulanması ve devam ettirilmesine odaklanmış olur.
Üçüncüsü ise, barış yapma nihai olarak sadece uygulamaya değil, ayrıca toplumsal ilişkilerin
yeniden inşa edilmesine ilave olarak savaş veya kaos ile bozulmuş olan sosyal dokunun
yeniden düzeltilmesini de vurgulamaktadır (Lederach, 1997:7).
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Afetler ister insan ürünü isterse doğal olsun, her iki halde de psikolojik, ruhsal, sosyal,
ekonomik, politik ve askeri sonuçları olacaktır. Bu kadar geniş alanda etkisi olabilecek afetlere
müdahalede yapılan planların da sürdürülebilir dönüşümü sağlaması için tüm sorun alanlarını
içerisine alabilen kapsayıcı bir yaklaşımla dizayn edilmesi gereklidir. Bir diğer ifade ile,
sürdürülebilir dönüşümün gerçekleşmesi için afet yönetimi ve insani yardımın ve çatışma
çözümlerinin birbiri ile entegre olabilecek yaklaşımla afet planları düşünülmelidir.
Afetler müdahalenin öncelikli olarak kısa vadede hayat kurtarma ve tespit ve tamir misyonu
olduğundan, başat olan sorunlara hızlı çözüm sunulmasından dolayı kalıcı çözümler bulmak
istisna olmaktadır. Bu anlayış ile, sürekli dönüşümü cesaretlendiren toplumsal güveni ve
ilişkileri inşa eden ve sorunları azaltıcı olan davranışlar önem çıkmalıdır. Dolayısıyla, kısa
vadeli yaklaşımlarla birlikte uzun vadeli yaklaşımların da olduğu ve sürekli değişime açık
olan bir afet planlama süreci tasarlanmalıdır. Tasarlanma sürecinde ortaya çıkan planların
belirli konulara odaklanması ve sonuçların ölçülebilir olması gereklidir.
11.2.6. Yüksek Seviyede Liderlik
İnsani yardımlar yüksek seviyede liderlik özellikleri gerektirmektedir. Müdahalenin,
aktivitelerin ve sorumlulukların koordinasyonunda ve fon temini ve bütçe yapımı gibi
görevlerin toplam dizaynında liderlik seviyesinde odaklanma gerekmektedir. Çatışma
çözümleri aktiviteleri, genelde ünlü kişiliklerin dahil olduğu yüksek seviyedeki arabuluculuk
gayretlerini gösteren temsil kabiliyeti olan liderler arasındaki ileri seviyedeki görüşmeler
vasıtasıyla uzlaşma ve barışın sağlanmasını hedeflemektedir. Burada iki nokta çok önemli
olmaktadır. Birincisi, bu aktiviteler büyük miktarda medyanın ve halkın dikkatini
çekmektedir. Süreçte var olan aktörler sürekli olarak hem riskli hem de büyük sorumlulukların
gerekli olduğu pozisyonlara sahiptirler. Ayrıca, algı değişimlerine meyilli ve hızlı sonuçlara
ulaşmak amacıyla hem içeriden hem de dışarıdan olabilecek baskılara maruz
olabilmektedirler. İkincisi, bu süreçler ve kararlarda sıklıkla, farklı bölgelerdeki geniş
kitlelere ulaştırmak ve onların namına hareket etmek amacıyla, temsilci olarak varsayılan
sınırlı sayıda insanlar bulunmaktadır.
11.2.7. Orta Seviyedeki Yöneticiler
Orta seviyedeki yöneticiler, birden fazla sektör ve bölgeyle ilişkilenmiş olan daha çok
aktörden oluşmaktadır. Bu aktörler genellikle, kamu ve sivil toplum temsilcileri, orta
seviyede askerler, vakıflara ilave olarak dini, etnik veya sektörel seviyedeki liderlerdir.
Özellikle yoğun dini veya etnik ayrılıklarla müzmin sorunlarda, bu liderler bölgesel ve\veya
grup menfaatlerini temsil edebilirler. Orta seviyedeki yöneticiler genellikle yüksek seviyede
olan yöneticilerin almış oldukları kararlar ile irtibatlı olmalarına rağmen, o kararlara karşı
kendilerini bağlı veya sorumlu hissetmeyebilirler. Bu yöneticiler ayrıca kendilerine ait olan
müdahale alanı ve operasyonları hakkında gün be gün direk irtibatlı olmaktadırlar. Bu
seviyedeki insani yardım aktiviteleri, bu aktivitelerin uygulanmasında faydalananlarla yapılan
görüşmelere ilave olarak programların uygulanması için sorumluların koordinasyonunu
içermektedir. Dahası, yüksek seviyedeki liderler ve kararlar ve müdahale alanındaki gerçekler
arasındaki yoruma dayalı rolleri ve aracılık yapmayı kapsamaktadır. Çatışmaların ve
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sorunların çözümü yaklaşımı, uzlaşma süreçlerinde daha geniş bir katılımı gerektirmektedir.
Buna uygun olarak, katılımın sağlanabilmesi için çatışma çerçevesi içerisinde kalmak
koşuluyla kapasite artırımı ve altyapı kurulumu sağlanmalıdır. Bunun sağlanmasına yönelik
olarak hızlı karar verme sorunlarından, çatışma çözümleri eğitimi veya etnik veya diğer
ayrımcılık meseleleri ile baş edebilmek için uzlaşma komisyonlarının gelişiminden bahseden
çalışma toplantıları yapılabilir.
11.2.8. Alt Yöneticiler
Bu grupta bulunanlar, nihai noktada halkla teması, mağdurları yönlendirmesi ve afet
sonrasında toplulukları sevk ve idare etmeleri nedeniyle alt yönetici olarak nitelendirilirler.
Alt yöneticiler, afetlerde mağdur olanların ihtiyaçlarının karşılanmasında mağdurlar ile direk
olarak muhatap olan ve plan ve programları uygulayanlardır. Sayıca çok fazla olan alt
yöneticiler veya uygulayıcılar, süreç içerisinde en çok sıkıntı ve çelişkilerle yaşayan ve
zorluklarla karşılaşanlardır. Mağdurların sorunları ile direk olarak ilgilenenlere ilave olarak,
sivil toplum kuruşları, yerel ve yerli kar amacı gütmeyen kuruluşlar, topluma fayda
sağlayanlar, kadın örgütleri, yerel dini, sağlık, idari ve ticari kuruluşlar ve liderler en alt
aşamada rol alan aktörler olmaktadırlar. Bu aşamada, afet yönetimi programlarının icra
edilmesine, özellikle yerel resmi görevlilerle koordinasyonuna ve mağdur olanların
ihtiyaçlarının giderilmiş olup olmadığına odaklanmaktadırlar. Çatışma çözümleri yaklaşımına
göre, sorunların en iyi çözüm yeri yerel seviyededir. Karşılıklı kendilerini rakip görenler veya
tehdit algılayanlar arasında, yüz yüze iletişim ile bazen sorunlarını çözümsüz hale
getirebilirler. Bu çabalar, yerel uyum komisyonlarının ve uzun süreli ilişkileri inşa etmeye
yönelik eğitim programlarının, önyargı azaltma veya mağdurların psiko-sosyal travmaları ile
ilgilenenlerin organizasyonuna yönelik olmaktadır.
Sürdürülebilir bir yaklaşım bu üç farklı farklı kademedekileri birbirine bağlamaya gayret
edecektir. Yani sürdürülebilir dönüşüm yaklaşımında dönüşüm, en yukarıdan alınan kararların
aşağıya doğru etkisinin çok fazla olacağı varsayımı üzerine oturmamaktadır. Mutlaka tüm
paydaşların katılımı farklı oranlarda da olsa gerekmektedir. Ancak, diğer iki kademe
arasında altyapının sağlamlaşması ve akışkanlığın sağlanmasında en yoğun ve kritik görev
orta kademe yöneticisine düşmektedir. Bir tarafta yüksek seviye görüşmelere odaklanan
diğer tarafta ise mağdur olanların sorunlarını yansıtanların sıkıntılarını hissetmeleri, orta
kademe yöneticilerinin iki uç arasında kalarak marjinalleşmelerine de neden olabilmektedir.
11.2.9. İkilemler ve Etik Meseleler
Sürdürülebilir dönüşüm stratejisi öncelikli olarak 3 ihtiyacı öne çıkarmaktadır.
1.Afet yönetimi ve çatışma çözümlerini birbirine bağlayan bir çerçeve içerisinde askeri
müdahale hakkında düşünme ihtiyacı.
2.Dönüşüm ve kısa ve uzun dönem hedeflerini entegre etme ihtiyacı
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3.Toplumun tüm tabakalarını entegre eden kalkınma ve uzlaşmanın kabulü ve uygulanması
için bir altyapının kurulmasının ihtiyacı
Afet yönetiminde gerek ulusal gerekse uluslararası yardım amacıyla askeri müdahalelerin
olması halinde bazı etik konuların gündeme gelmesi muhtemeldir. Afetlerde ülke içinde artan
çatışma ve gerginlik durumlarının olması halinde mağdur olan kesimleri korumak ve onlara
insani yardımı ulaştırmak amacıyla özellikle uluslararası askeri müdahale gerçekleşmektedir.
Ancak askeri müdahale etik açıdan önemli sorunlara da neden olabilmektedir.
Afetin olması halinde hızla müdahale edilmesini sağlamak ve planlanan hedeflere
ulaşabilmeyi başarmak amacıyla kullanılan bir mekanizma olarak askeri müdahale genelde
ters bir etki bırakmakta ve hatta uzun vadede sorunun çözümüne dair ilerlemeyi
engellemektedir. Afet konusu üzerinde kısa süreli ve sıklıkla dar bir yaklaşımla tanımlanmış
olan hedefler, enerjinin ilk odağı ve kolayca bir başarının göstergesi olabilir. Çatışmanın uzun
süreli dönüşümünde, afet kendi kendine sorunun nedeni olmayacağı için, ani kaygılar giderek
azalacaktır. Bu durum, esasında müzmin sorunların neden olduğu afetlerin yumurta-tavuk
ikilemini göstermektedir. Tepkilere karşı müdahale etmek, afetlerin asıl nedenlerini
ağırlaştırıcı yönünde etki yapacaktır.
Gerek doğal gerekse insan yapımı olsun afetlerin her türlüsünde müzmin hale gelebilecek
ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Müzmin olan ihtilaflar zamanla çatışma halini almakta ve
müdahale edilmeyi gerektirmektedir. Çözüme yönelik ilgili tarafların tam onayı olmadan
insani yardım amaçlı olarak yapılan askeri müdahaleler sorunu daha şiddetli hale
getirebilmektedir. Müdahale uluslar arası boyutta yapıldığı takdirde sıkıntıların daha da
çoğalması muhtemel olmaktadır. Böyle bir müdahale, kolayca taraflardan birisinin
güçlendirilmesi veya zayıflatılması olarak algılanacağı için uluslar arası askeri müdahale
karşılıklı gerginliği artırmaya neden olabilecektir. Daha önce Bosna ve Somali’de olduğu gibi
uluslar arası yardım çalışanları direk olarak askeri birliklerle bağlantısı olmasa da, yabancı
güçlerin müdahalesi olarak algılanmıştır. Bu durum beraberinde yardım çalışanlarının
duyarlılıklarını artırmakta ve etkinliklerini azaltmaktadır. Yani bir yönüyle algılar ister doğru
olsun ister yanlış, genellikle sonuçları gerçek olmaktadır.
Askeri kültür genel olarak verilen görevler üzerinde belli bir bağımsızlık ve misyon üstünlüğü
olduğunu varsaymaktadır. Özellikle uzun süredir yerleşik hale gelmiş olan afetin olumsuz
etkilerinin ve insani yardım gayretlerinin olduğu bir yerde askeri varlığın “bağımsız” duruşu
kendini daha fazla hissettirecektir. Daha pratik bir ifade ile tüm aktörler ve hedefler askerin
etkisine ve onların acil hedeflerine uymak durumunda kalmaktadır. Aşağıdaki süreçler
genellikle askeri personelin birlikteliği ile yürütülmektedir.
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Mağdurların korunması genellikle yoğun lojistik destekle sağlanması.
Askeri stratejiyi etkilemek için hiyerarşik karar verme sürecinin kurulması.
Birçok askeri olmayan personelin ve operasyonların etkilendiği kararların alınması.
Askerlerin yerel topluluk ve liderlerle kendi ilişkilerini kurmaları
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Dolayısıyla, insani yardım amacıyla çalışanlar yer değiştirme, marjinalleşme ve yerel
paydaşlarla artan gerginlik hissine maruz kalabilirler. Dahası, askerlerin yerel olarak söz
sahibi olan gruplarla ilişkiler kurmasına öncelikli olarak vurgu yapması, hem askerlerin hem
de diğer grupların meşruiyetini artırır, uzlaşma sürecinin tanımlanmasında ve karar vermede
rollerini artırmaktadır. Eş zamanlı olarak, bu durum etkilenmiş nüfus içerisinde insani, şehre
ait, kadınların, dini ve sektörel grupların rollerini marjinalleştirebilir. Bir diğer ifadeyle,
muhtemelen insani yardımın destekçisi ve sürdürülebilir dönüşüm için uzun vadeli altyapının
temeli olan orta ve alt tabakadaki insanların etkileri zamanla azalacaktır.
Uluslararası askeri müdahale kaçınılmaz olarak ulusal bağımsızlık ile alakalı konuları
gündeme getirecektir. Eğer uluslararası toplum, yerel itirazlara rağmen askeri müdahale
yaparsa, müdahalenin gerekçesi olan kriterler ve müdahale edenlerin kime karşı sorumlu
olacağının ikilemi ile karşı karşıya kalacaktır. Azınlık nüfusun kendileri ile ilgili kararları
vermesi ve onların diğer baskın olanlardan ayrılıklarını talep etmeleri yerel olan önemli
konulardandır. Dışarıdan gelen askeri müdahale, destek veya zafiyete uğratmak için manipüle
edilmiş olabilir. Yani askerlerin, bir taraftan yana olma, nerelere yerleşecekleri, kimi veya
kimleri koruyacakları ve yardımları kimlerin alacakları gibi konular karşılıklı tartışmalı
olabilecektir. Çatışma bağlamında, afetlere yapılan müdahaleler nadiren tarafsız olarak
görülmektedir. Yani askeri bir müdahale ile afetlere yönelik yapılan destekler şüpheleri ve
belirsizlikleri artırmaktadır.
Sürdürülebilir dönüşüm, etik ikilemler ve politika yapıcılar ve afet yönetimi takımları gerek
planlama gerekse uygulamalar esnasında, aşağıdaki önemli tavsiyeleri göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.


Afet yönetimi ve insani yardım çatışma çözümleri aktiviteleri ile bağlantılı olmalıdır.
Özellikle afetin temel sebebinin sıkıntının fazla olduğu müzmin hallerin fazla olduğu
durumlarda bu bağlantı önemsenmelidir. Afet yönetiminin hem neden hem de sonuç
olarak çatışmadan bağımsızdır varsayımından kaçınılmalıdır. Afet planlamacıları
mutlaka çatışma çözümü uzmanı istihdam etmelidirler.



Afetlere insani destek amaçlı yapılan askeri müdahalenin ihtiyacı ve sonucu, kısa
süreli afet ve iyileşme hedefleri üzerine etkisinden daha çok, uzun süreli dönüşümü
üzerindeki etkisi yönüyle değerlendirilmiş olmalıdır.



Afet müdahale sürecinde bulunan yerel ve uluslararası tüm aktörler birbirlerini rakip
veya karşıtlar olarak görmekten ziyade tamamlayıcı olarak görmelidirler. Uzun süreli
dönüşüm sadece, yerel altyapı vasıtasıyla sürdürülebileceği unutulmamalıdır. Bu
tavsiye bazı temel ilkeleri yansıtmaktadır.

Özellikle orta seviye yöneticiler arasında ilişkilerin geliştirilmesi ve aralarında ileri seviyede
bir ağın kurulması, kısa süreli program çıktılarından daha fazla uzun süreli dönüşüm için,
özellikle çatışma çözümü süreçleri yönüyle çok önemlidir.
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Süreç sonuç kadar önemli olmaktadır. Orta seviye müdahalecileri ve yerel seviyedeki
destekçileri sürece daha çok katarak ve güçlendirerek ve herhangi bir uygulanması yerel
kaynakların oluşumu ve devam ettirilmesi için kritik öneme sahiptir.
Afet esnasında ortaya çıkan karmaşa ve çatışma alanında, program danışma ekipleri
oluşturarak operasyonel ilişkiler teşvik edilmelidir. Zaman içerisinde oluşturulmuş olan
güvenilir ve sağlam olan ilişkilerin, uzun süreli dönüşüm için önemi göz ardı edilmemelidir.
Böyle bir ilişkiler düzeni, askeri olsun veya olmasın, uluslararası müdahaleden kaynaklanan
sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.


a

Askeri veya güvenlik amaçlardan daha ziyade, afete dair ve insani amaçlı hedefler
birincil amaçlar olarak öne çıkarılmalıdır. Askeri müdahale, olağanüstü harcamaları
da dikkate alınacak olursa, sınırlı bir müdahale olarak değerlendirilmelidir. Eğer askeri
müdahale gerçekleşmiş olursa, afet yönetimi anlayışı ve çatışma paradigması
entegrasyonuna uygun bir yaklaşımla yapılmalıdır. Bu yaklaşımın entegre edilmediği
yerlerde, afet yönetimi ve insani yardım süreçleri, askeri müdahale sürecine uyak ve
müdahale neticesinde alınan kararlara uygun davranmak durumunda kalınacaktır.
Askeri müdahale noktasında, afet yönetiminde, insani yardımlarda, çatışma
çözümlerinde buluna liderlere ilave olarak, askeri yöneticiler de hazır bulunmalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet sürecinin yönetilmesi sırasında en önemli destek sağlayan kuruluşlar sivil toplum
kuruluşlarıdır. Bu kuruluşların da etik bazı ilkelere sahip olması ve bunları afet sürecine
yönelik müdahalelerde de yerine getirmesi gerekmektedir.

a

262

BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sivil toplum kuruluşu değildir?
I-Kızılay
II-AFAD
III-AKUT
IV-Bankalar
V- Okullar
a)
b)
c)
d)
e)

I-II
II-III-IV
I-II-III
IV-V
I-IV-V

2.

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının afetlerdeki görevlerinden
değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Arama kurtarma
İnsani yardım
Para toplama
Tıbbi destek sağlama
İlk yardım

3.

Aşağıdakilerden
hangisi
sonuçlarındandır?

a)
b)
c)
d)
e)

Ruhsal
Sosyal
Ekonomik
Politik
Hepsi

4.

Afetlerde insanı yardım hangi kritere göre yapılmamalıdır?

a)
b)
c)
d)
e)

Politik görüşü
Aciliyeti
Enkaz altındaki durumu
İhtiyacı
Hastalığı

5.

Afet anında gerçekleştirilen operasyonların belirli aşamaları bulunmaktadır.

afetlerin

insanlar

Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan değildir?
a) Seferberlik aşaması
b) Bildirim aşaması
c)

Yardım Malzemelerinin Gönderilmesi Aşaması

d) Yardım Malzemelerinin Teslim Alınması
e)

a

Yardımların istiflenmesi aşaması
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üzerindeki

olumsuz

Cevaplar:
1-d
2-c
3-e
4-a
5-e
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ON İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM BOYUTUYLA AFET YÖNETİMİ ve ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Eğitim ve Etik
2. Afet Yönetimi ve Eğitim
3. Etik Açıdan Afet Yönetimi Eğitimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Eğitim Etiği nedir?
Etik Eğitimi nedir?
Afet Yönetimi Eğitimi nedir?
Etik Boyutuyla Afet Yönetimi ve Eğitim İlişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Eğitim Etiği

Kazanım

Eğitim ve
anlaşılması.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

etik

Etik Eğitimi

Etik
eğitimi
öğrenilmesi.

Afet Eğitimi

Afet
eğitimi
anlaşılması.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
ilişkisinin
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
konusunun
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
konusunun Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Etik Açıdan Afet Afet, etik ve eğitim ilişkisinin
anlaşılması.
Yönetim Eğitimi
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Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Anahtar Kavramlar
Etik
Eğitim

Eğitimi
Etiği

Afet Eğitimi
Etik ve Afet Eğitimi
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ON İKİNCİ BÖLÜM: EĞİTİM BOYUTUYLA AFET YÖNETİMİ ve ETİK
12.1.Eğitim ve Etik
12.1.1. Etik Eğitimi
Eğitim, insanı hayatı boyunca etkileyen, bir şekle sokmaya ve davranış değişikliğine çalışan
bir süreçtir. Etik ise insanın neyi nasıl yerine getireceği ile ilgilenir. Bu anlamda, eğitim ve
etik arasında bu anlamda zorunlu bir ilişki vardır (Aydın, 2013:43 ). Buradan çıkan sonuç
şudur ki, etik eğitim ile kazanılır. Aynı zamanda eğitim faaliyetleri yerine getirilirken de etik
değerlere uygun davranmak gerekmektedir. Dolayısıyla, eğitim ile etik arasında iki farklı
ilişki söz konusudur.
Etik açıdan eğitimin en önemli bağlantısı, eğitimin amaçları ile ilgili boyuttur. Öyle ki,
eğitimin en temel amacı, eğitilen kişinin veya öğrencinin iç dünyasında veya psikolojik
yapısında, bilgi, değer, tutum ve davranış açısından gerçekleştirilecek değişim ve dönüşümü
yerine getirmektir (Cevizci, 2013:258).
Ülkemizde, ilk ve ortaöğretimde “ahlak” ile ilgili konular, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi
kapsamında ele alınmaya çalışılmaktadır. Ancak, bu durumun bazı sakıncaları mevcuttur.
Öncelikle, etik yâda ahlakla ilgili konuların dini bilgilerle birlikte verilmesi, her ne kadar
dinin içinde ahlaki konuların da olmasının yanında, ahlak yâda etiğe olan bakışı dine olan
bakıştan soyutlayamamaktadır.
Çünkü dindar olmayan birinin de ahlaki yâda etik değerleri toplumsal açıdan olmak
zorundadır. Ancak, ahlak yâda etik din kültürü ekseninde aktarılmaya çalışıldığında ahlak ve
etik, sadece herhangi bir dine inananların yerine getirmesi gereken kurallar şeklinde
algılanmakta ve etik kurallar yeterince anlaşılamamaktadır. Dolayısıyla etik değerler dersi,
din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden bağımsız bir şekilde verilmelidir. Zaten, uygulamada da
din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, ağırlıklı olarak dini konulara yer verilmekte, ahlak ve
etik konuları ihmal edilmektedir. Değerler ve etik eğitimi sadece okul öncesinde değil, ilk ve
ortaöğretimin her aşamasında, öğrencilerin seviyelerine göre düzenlenebilir bir sahayı
kapsamaktadır.
Öyle ki, Emile Durkheim'a göre, bir çocuğun ahlaken sosyal kurallarla normları içselleştirmek
suretiyle geliştiğini, okullarda ahlak eğitiminin bu gelişimi sağlamak amacıyla verilmesi
gerekmektedir (Cevizci, 2013:262).
Ayrıca, etikle ilgili konuların yüksek öğretimde müfredata dâhil edilmesine özellikle batılı
ülkelerden başlayarak son yıllarda hız verildiği söylenebilir. Bu konunun daha çok gündeme
gelmesi, özellikle bilimsel araştırmalarda elde edilen sonuçların etik boyutunun
tartışılmasıyla da ilgilidir. Özellikle gen teknolojisi alanındaki araştırmalar, klonlama,
hormonlu yiyecekler gibi konular etik kavramının var olan önemini hatırlatmış
görünmektedir. Bu konular politik anlamda da tartışılırken, benzer şekilde farklı mesleklerde
de etik konularının önem kazanması sonucu; örneğin tıpta, eğitimde, hukukçular ve
psikologlar arasında cevaplanması gerekli etik sorunların arttığı görülmektedir.
a
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Özellikle tıp alanında çok gündemde olan meslek etiği eğitimi ile ilgili birçok çalışma
yapılmıştır. Meslek mensupları var olan etik sorulara cevap aramak ve toplumun beklentilerine
cevap verebilmek için etik kurallar ve yetkili kurullar oluşturmaktadır. Yapılan bir araştırmada
işletme yöneticilerinin etikle ilgili tutumlarının aldıkları eğitimdeki etikle ilgili konularla
doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Batıda iş dünyasındaki etik dışı davranışların
temel sebebi olarak kapitalist sistem gösterilmesine rağmen, işletmelerin etik kodlara sahip
olması ve bu kodlara uyması için iş etiği eğitimine önem verilmektedir (Bayraktaroğlu
vd.,2005: 378).
12.1.2. Eğitim Etiği
Eğitim faaliyetleri bir meslek olarak ele alındığında, öğretmenlerin, eğitim yöneticilerinin,
eğitim müfettişlerinin, öğrencilerin, hatta velilerin etik sorumlulukları söz konusu olmaktadır.
Özellikle, bütün mesleklerdeki etikler gibi öğretmenlik etiği de esas itibariyle deontolojik bir
karakter arz etmektedir. Söz konusu deontolojik etik, bütün mesleklerde, özellikle de
hekimlik, avukatlık ve öğretmenlikte uyulması gereken ahlaki kural ve yükümlülükleri ifade
etmektedir. Öğretmenlik etiği de Kant'ın deontolojik etiğinin en temel etik kavrayışından,
yani insanın başka insanlara, kendi kişisel amaçlarının bir aracı olarak değil de, bir amaç
olarak muamele etmeleri gerektiği düşüncesinden çıkmaktadır (Cevizci, 2013:278).
Öğretmenler dışında, eğitim sistemi içindeki diğer paydaşların da etik ilkelere uygun
davranması eğitimin etik ilkeler doğrultusunda yerine getirilmesi açısından önemlidir.
Özellikle, okul yöneticilerinin etik açıdan yerine getirmesi gereken davranışlar şu şekilde
özetlenebilir (Aydın, 2013:82-84):
Veli, öğretmen ve öğrenciler arasında ayrımcılık yapmamalı.
Kaynakları adil dağıtmalı.
Eğitimin kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
12.1.3. Kurumsal Eğitim ve Etik
Eğitim faaliyetleri, işletme içinde veya dışında düzenlenmiş programlar yolu ile çalışana bilgi,
yetenek kazandırma, tutum ve davranışlarını değiştirme ve geliştirme yönündeki faaliyetler
olarak tanımlanabilir. Bu durumda eğitimi bir değişim süreci olarak kabul etmek de gerekir.
Ayrıca, işgörenler kendi bireysel çabası ile de eğitim ve geliştirme faaliyetleri içinde
bulunabilir (Koçel, 1998: 32).
Genel olarak eğitim ve etik iki farklı açıdan bir kesişime uğramaktadır. Birincisi, örgütteki
etik anlayışın çalışanlara benimsetilmesi yönünde bir “etik eğitimi” verilip verilmediğidir.
Öyle ki, “İKY, etik programların geliştirilmesi, uygulanması, güncellenmesi, programla ilgili
iletişimin sağlanması ve program eğitimlerinde önemli bir role sahiptir” (Saylı, Kızıldağ,
2007: 241). Örneğin, bu eğitimlerde, kurum telefonlarının özel amaçlarla kullanılmayacağı ya
da işyerinde alkol içilemeyeceği gibi etik kurallar, gerekçeleri ile birlikte anlatılabilmektedir
(Palamino, Martinez, 2011:75). Ayrıca, insan kaynağı politikalarında etik kodların temel
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alınması, etik kodlar ile kültürün uyumlaştırılması, etik kodların işgörenlere öğretilmesi ve
benimsetilmesi İKY’nin yerine getireceği önemli roller olarak kabul edilirse, etik ile eğitim
fonksiyonunun ilişkisi daha da iyi anlaşılabilmektedir (Saylı, Kızıldağ, 2007: 241). Aşağıdaki
Şekil 2'de de görüldüğü üzere etik eğitiminin etik sürecindeki önemi ön plana çıkmaktadır.
İkincisi ise, eğitim ve geliştirme olanaklarının etik kaygılar içerisinde sunulup sunulmadığıdır.
Bu çerçevede örgütler, çalışanlarının kendi olanaklarıyla kurum dışından almak istedikleri
eğitim konusunda da dengeli ve adaletli politikalar üretmelidir. Özellikle, uygulamada bu
yönde bazı sorunların yaşandığı bilinmektedir.
Örneğin, bazı işgörenler, kariyerlerini geliştirmek için yüksek lisans ya da doktora yapmak
istemektedirler. Ancak, bazı kurumlar, bir kısım çalışanlarına bu yönde izin verirken bir
kısmına da vermeyerek kayırmacılık ya da ayrımcılık yaparak etik dışı davranışlarda
bulunmaktadırlar. Kanımızca, bu durumda, örgütlerin, eğitimin bir "hak" olduğu düşüncesi
çerçevesinde çalışanlarına olanaklar tanıması gerekmektedir.
Ancak, bu durumda da, çalışanların birçoğunun eğitim için izin talebinde bulunması örgütteki
işlerin aksamasına neden olacağından her eğitim talebinde bulunan işgörene de izin verilmesi
söz konusu olmayacaktır. Bu durumda ya çalışanların ilgili eğitimi çalışma saatleri dışında
alması yönünde bir yol izlenecek ya da bu tür eğitim talepleri için belirli sayıda bir kontenjan
belirlenecektir. Bu amaçla, örgütteki çalışan sayısı ve başvuru önceliği dikkate alınarak belirli
bir sayıda işgörenin bu haktan yararlanması sağlanabilir.
Diğer taraftan ise, kurum içi eğitimlerle ilgili bazı etik sorunlar söz konusu olabilmektedir.
Bunlardan biri de oryantasyon (işe alıştırma) eğitimidir. Bu eğitim sürecinde çalışan hem
organizasyonu, hem yapacağı işi, hem de çalışma arkadaşlarını ve yöneticilerini tanımaya
çalışır. Dolayısıyla, bu dönem, işgören için hassas bir dönem olmaktadır. Çünkü,
organizasyonla ile ilgili olumlu ya da olumsuz ilk izlenimler bu dönemde elde edilir. Bu
nedenle süreç, iyi yönetilerek işe yeni başlayan işgörenin çalışma motivasyonunu olumsuz
etkileyecek etik dışı davranışlarda bulunulmaması gerekmektedir.
Oryantasyon sürecinde yeni işgörene rehberlik edecek bir de mentorun (akıl hocası) atanması
söz konusudur. Mentor, bu süreçte, işgörenin işi ve kurum hakkında sahip olması gereken
bilgileri doğru ve yansız bir şekilde vermeye çalışmalıdır. Örneğin, Özden Aslan'ın "Bir İnsan
Kaynakları Masalı" kitabında, işe yeni başlayan Ezgi'ye oryantasyon eğitimi veren Ahmet
Bey'in bazı bireysel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, Ezgi'yi yemekhaneye farklı yollardan
götürmesi sonucunda, Ezgi, sonraki süreçte zor ve gülünç bir duruma düşmektedir (Aslan,
2006:18).
Eğitim yönetiminde ön plana çıkan konulardan birisi de eğitim ihtiyacının belirlenme
sürecidir. Bu süreçte şu sorulara yanıt aranmalıdır. Örgüt içerisinde gerçekten hangi
çalışanların eğitime ihtiyacı vardır? Bu eğitim ihtiyacı, onların kariyer gelişimleri paralelinde
midir? Eğitim bir angarya olarak mı algılanmaktadır? Yoksa bir gereklilik olarak mı? Ayrıca,
kimi zaman bazen işgörenler, eğitimi bireysel bir kazanım olarak gördükleri gibi, örgütün bir
dayatması olarak da algılayabilirler. Örneğin, günümüzde özellikle bazı kamu kurumları
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“yaptık oldu” demek ve ilgili yıldaki eğitim bütçesinde yer alan ödeneği harcamak vb.
nedenlerle çalışanlarına bazı eğitimler aldırmaktadırlar.
Bu eğitimler, genellikle işgörenlerdeki eksiklikleri giderme amacından uzaktır. Çünkü,
çalışanların ihtiyacı olan konularda değil, ya popüler olan konularda ya da anlaşılan
eğitimcilerin uzman olduğu konularda eğitimler verilmektedir. Ayrıca, bazı zamanlar, işlerin
aksamaması istenmekte ve bu nedenle eğitimler hafta sonuna sıkıştırılmaktadır. Bununla
birlikte, eğitim seviyesi, pozisyon vb. ayrım güdülmeksizin, çalışanların tümünün aynı paket
eğitime tabi tutulması eğitim sürecini verimsizleştirmekte, eğitim, çalışanlar için bir eziyet
halini almaktadır. Bu durumda da işgörenin verimi düşmekte, kurumuna yönelik bağlılığı
zayıflamaktadır.
Bazen de tam tersine eğitim faaliyetleri, bazı çalışanların çıkarlarına hizmet edecek şekilde
düzenlenmektedir. Örneğin, konferans, seminer vb. organizasyonlar ya da kurslar vasıtasıyla,
örgüt çalışanları eğitim amaçlı şehir dışına veya yurtdışına gönderilmektedir. Dolayısıyla,
hem işin stresinden bir süreliğine uzaklaşmak hem de ilgili eğitimin sağlayacağı maddi
kazanımları elde etmek isteyen işgörenler bu eğitim olanağına sahip olmak için mücadele
ederler. Ancak, çoğu zaman bu eğitimlerden örgüt çalışanları eşit bir biçimde yararlanamazlar
ve genellikle, yönetime yakın kişiler bu eğitim hakkını elde ederler. Hatta bu tür eğitimlere
turistlik amaçlarla katılanların olduğu da bilinmektedir.
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri açısından bir diğer etik dışı davranış ise, ileri yaştaki
çalışanların eğitimle ilgili faaliyetlere katılımının engellenmesidir. Çünkü, verilen eğitimin
getirisi uzun vadede kendini göstereceği için yaşlı çalışanlara eğitim vermenin örgüt
açısından bir anlamı olmayacaktır. Bu durum yaşlılara yapılan ayrımcılık (ageism) anlamına
gelebileceği gibi, etik bir yaklaşım olmayacaktır (Birsel, 2007: 171). Dolayısıyla, ne olursa
olsun, yaşlıların da eğitim haklarından yararlanması ve kendilerine değer verildiğini
hissetmeleri sağlanmalıdır. Hatta yaşlı çalışanların bilgi ve birikimlerinden yararlanılması
amacıyla onların birer eğitici olarak değerlendirilmesi söz konusu olmalıdır.
12.2. Afet Yönetimi ve Eğitim
Hyogo Eylem Planı (HFA), 2005-2015 yılları arasında afetlerle ilgili risklerin azaltılmasını
öngören ve hükümetlere rehberlik edecek bir dokümandır. Bu belgede, eğitimle ilgili olarak,
ilk, orta ve yüksek öğrenimde afet risklerini azaltmaya yönelik konular müfredatlara
konulmalıdır denilmektedir. Bununla birlikte, toplumların duyarlılıklarını arttırıcı eğitim
faaliyetlerine ve aktivitelerine de yer verilmesi gerekliliği de vurgulanmaktadır (Kadıoğlu,
2011:106).
Afet acil yardım planını test etmek için tatbikat tasarlarken öncelikle aşağıdaki sürece uygun
davranılmalıdır (Kadıoğlu, 2011:146):
• Tatbikatın kapsamını, amacını ve içeriği belirlenmeli,
• Tatbikatın türü belirlenmeli,
• Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
• Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar verilmeli,
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• Katılımcıları belirlenmeli,
• Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
• Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmeli, şeklinde tasarlanmalıdır.
Özetle, bilinçlendirme vb. eğitim kampanyaları ile halk eğitiminde, hedef kitlenin de tespit
edilmesi ve hangi araçlarla onlara ulaşılacağının doğru bir şekilde belirlenmesi
gerekmektedir. Burada toplumdaki “yanlış kadercilik anlayışı” nın da üzerine gidilerek
“afetlere hazırlık konusunda bize düşen görev, vazifemizi yapmak” fikrini işlemek
gerekmektedir. Böylece eğitim çalışmaları ile halkın afetlere hazırlığını gündemde tutmak,
halkı cesaretlendirmek, motivasyonu ve iyi niyeti daha fazla arttırmak mümkün olacaktır
(Kadıoğlu, 2011:161).
Afetin önlenemeyeceği gerçeği, insanları bazı önlemler almaya yöneltmiştir. Bu önlemlerden
biri de afet riski taşıyan bölgelerde yaşayanları bilinçlendirmeye çalışmaktır. Bilinçlendirme
faaliyetleri ise, eğitim yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle, okullarda çocuklara ve
kurumlarda çalışanlara yönelik, deprem, yangın tatbikatları ilk akla gelen eğitim
uygulamalarıdır. Bunun yanında, sunumlar, seminerler de afet bilincini yaymaya dönük olarak
gerçekleştirilmektedir.
Ancak, afetlere karşı eğitim programları hazırlamak kadar, verilen eğitimlerin etkinliği de
önemli bir yer tutmaktadır. Eğer, amacına uygun olmayan bir eğitim programı
uygulandığında, bireylerin gerçek bir afet ile karşılaştıklarında nasıl bir davranış biçimi
sergileyeceği bilgisine sahip olması mümkün değildir.
Afet eğitimi, tabana yayılmış, sistematik bir eğitim yaklaşımı ile mümkün olabilir. Özellikle,
herkes afet konusunda sahip olduğu bilgileri çevresindekilere anlatmalı, onların da
bilgilenmesini sağlamalıdır. Ayrıca, afet eğitiminde teknolojiden de yararlanmak mümkündür.
Öyle ki, bilgisayar ortamında oluşturulan simülasyonlar ile afet sırasında yapılması
gerekenler insanlara aktarılabilinir (Coşkun, 2011:29-30). 1975 yılında kurulan Uluslararası
Afet Tıbbı Derneği (The International Society of Disaster Medicine-ISDM) bir yıl sonraki
ilk toplantısının ve 1990 yılında düzenlediği Avrupa sempozyumunun konusunu afet tıbbı
eğitimi olarak belirlemiş ve program geliştirme konusunda ilk adımlar atılmıştır. WADEM
kuruluşundan buyana afet tıbbı eğitimi konusunda çalışmaktadır. Geliştirilen modelde afet
tıbbı eğitiminin multidisipliner, meslek odaklı ve olgu yada senaryo temelli olması yanında
diğer özellikleri de tanımlanmaktadır. Avrupa Afet Tıbbı Master programı Avrupa'daki tek
örnektir. Elektronik temelli, bir yıllık, tezli bir uzaktan eğitim programıdır.
ABD afet tıbbı ve ilgili programlar açısından en zengin ülkedir. Onlarca programdan bazıları
afetlerde sağlık yönetimi, bazıları afetlerde sağlık hizmeti sunumu ile ilgili iken bazı
programlar her ikisini de içermektedir.
Ülkemiz afetlerle ilgili akademik programlar açısından zengin değildir. Ortadoğu Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün Deprem Çalışmaları Programı Deprem Mühendisliği,
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Aktif Tektonikler ve Afet Yönetimi olmak üzere 3 ayrı yüksek lisans programı sunmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ise Afet Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı
sunulmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsünün Afetlerde Sağlık Yönetimi
Yüksek Lisans Programı bir diğer örnektir. Afetlerin en dramatik etkisinin insan yaşamı ve
sağlığı üzerine olduğu tartışma götürmez bir gerçek iken ülkemizde Sağlık Bilimleri
kapsamında Afet Tıbbı başlıklı yüksek lisans programı bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu bünyesinde de Acil Yardım ve
Afet Yönetimi programı bulunmaktadır.
Ülkemizde özellikle ambulans ve acil servis hekimlerine yönelik ulusal düzeyde mezuniyet
sonrası afet tıbbı eğitimi verilmemektedir. Sadece, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Acil
Tıp Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen İzmir ili sağlık hizmetleri afetlere hazırlık programı
kapsamında acil servis ve ambulans hekimlerine sunulan beş günlük afet tıbbı kursu söz
konusudur (Barış, 2011:13-14).
Genel olarak afet eğitimindeki amaç;








Halkın afetlerle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi.
Halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki yapılaşmalarla ilgili olarak konut seçimi ve
kalitesinde bir tüketici olarak duyarlılığının artırılması.
İmar, afet ve kentleşme bilincinin oluşturulması ile hedef kitlenin yaşadıkları çevreye
sahip çıkmasının sağlanarak kent ve yaşam kültürünün yaratılması ve
yaygınlaştırılması.
Afetlerde can ve mal kayıplarını asgariye indirmek.
Güvenli kentsel alanlar oluşturmak için toplumu bilinçlendirmek.
Afetlerde toplumun psikolojisinin bozulmasını önlemek. Özellikle daha hassas olan
çocukları, bakıma muhtaç insanları, yaşlılar ve kadınları korumak.
Kentte yaşayanların katılımıyla afette dayanıklı çevreler oluşturmak.

Afet eğitimleri, halka yönelik eğitimler ve afetle ilgili çalışma yapan profesyonellerin eğitimi
olmak üzere iki guruba ayrılmaktadırlar. Amaçlara, konulara ve hedef kitleye göre çeşitli
muhtevaya sahip eğitimler düzenlenebilmektedir. Afet eğitimcisinin mutlaka profesyonel bir
eğitimci olması gerekli değildir. Afet hizmetlerinde geniş bir deneyime sahip, alacağı pedagojik
destekle sahip olduğu bilgi ve becerileri başkalarına öğretebilen kişiler afet eğitimcisi
olabilirler. Özellikle yetişkinlerin eğitiminde bu kişilerin rolünün bir tür kolaylaştırıcı danışman
gibi olması istenir. Bu nedenle katılımcılarla kolay ilişkiye giren onlarla dostça, samimi bir
ortam yaratabilen kişiler bu arada iyi bir tartışma lideri olma özelliğine sahip olanlar bu konuda
başarılı olabilirler (Karabıyık, 2010:53).
Türkiye tarafından UN-IDNDR 1990-2000 dönemde yapılacak faaliyetleri belirleyen ülke
raporunda beş öncelikli konudan birisi de, eğitim ve enformasyon çalışmaları ‟başlığı atında
yer alan çalışmalardır. Bu dönem içerisinde ilgili kurumlarda özellikle afet tehlikesinin
gözlenmesi ve belirlenmesi konusunda araştırma projeleri başlatılmış, bazı yeni birimler
oluşturulmuştur. Eğitim konusunda ilk olarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Avrupa Afet
Eğitim Merkezi(AFEM) kurulmuştur (Karabıyık,2010:54).
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Milli Eğitim Bakanlığı da, eğitim müfredatlarına afetlerle ilgili derslerin konulması ile ilgili
çalışmalar yapmaktadır. Örneğin, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Afet Koordinasyon
Merkezi olan AKOM'da, okul sezonu boyunca ilköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerine haftada 2
gün Kızılay tarafından hazırlatılan “Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” kitapçığı eğitimi
verilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Deprem Haftasını eğitim müfredatına almıştır.
Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı'nını 1.sınıf Hayatbilgisi ders kitabında afet ile ilgili olarak
çocuklara ödevler verilmektedir.

Ayrıca, Kandilli Rasathanesi de ,“Afete Hazırlık Eğitim Programı” ile internet üzerinden tüm
topluma yönelik çok kapsamlı bir eğitim programını sunmaktadır (Karabıyık, 2010:55).
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12.3.Etik Açıdan Afet Yönetimi Eğitimi
Hem kurumsal hem de genel eğitim açısından düşündüğümüzde, afet ile ilgili eğitim
programları, belki de diğer eğitim programlarına nazaran etik kurallar açısından daha da önem
arz etmektedir. Öyle ki, eğitim sırasında yapılacak yanlış, eksik ve güncel olmayan bir
bilgilendirme, afetin gerçekleşmesi anında, bireyleri zor durumda bırakabilir ve hatta
hayatlarına mal olabilir. Dolayısıyla, afet eğitimlerinin, oldukça ciddi bir boyutta verilmesi ve
formalite eğitimi olarak algılanmaması gerekmektedir. Özellikle de uygulamaya ağırlık
verilmeli, konular kâğıt üzerinde kalmamalıdır. Mesela, ilk yardım eğitimi böylesine bir eğitim
türüdür. Yapılacak ufak bir yanlış, insanların hayatına mal olabilmektedir.
Özellikle, afet eğitimlerinin en önemli özelliklerinden biri de hem afeti önleyici yönü
olabilmesi hem de afet sonrasında yapılacaklar ile ilgili bilgilendirme sunmasıdır. Dolayısıyla,
eğitim uygulamaları ister genel ister özel düzeyde olsun her yaştaki bireylere kurallara
uyulması gerektiğini, tehlike oluşturacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini, gerekli
önlemlerin alınması gerektiğini vurgular nitelikte olmalıdır. Mesela, trafik kazalarında
ülkemizde her yıl yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Bunun kökeninde ise, çoğunlukla
trafik kurallarına uymamak yatmaktadır. Dolayısıyla, buna yönelik eğitimler hem yetişkinler
hem de çocuklar için yeterli düzeyde olmamaktadır. Bunun için daha ciddi yaptırımlar
geliştirilmelidir.
Bu çerçevede, afet eğitiminin önemli bir ayağını da topluma yönelik halk eğitimlerinin
oluşturduğu söylenebilir. Toplumun afet bilincine ulaşmasının sağlanması ve böylelikle etik
dışı davranışların önlenmesi mümkün olabilecektir. Mesela, basit bir örnek vermek gerekirse,
acil durumlarda aranması gereken hatların gereksiz yere meşgul edilmesi, etik olmayan bir
davranıştır. Dolayısıyla, halkın duyarlılığını artırmaya yönelik eğitim programlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu yönde, medya yoluyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
yapılmaktadır. Özellikle kamu spotları bu yönde önemli araçlardandır.
Bununla birlikte, afet ile ilgili eğitim çalışmalarının simülasyon sistemler kullanılarak yerine
getirilmesi, daha doğru ve etik bir yaklaşım ortaya koyacaktır. Çünkü uygulamalı eğitimler
hem akılda kalıcı olmakta, hem de birey olayı yaşıyormuş gibi hissederek, afet durumunda
daha doğru davranışlar gösterme olanağına sahip olabilmektedir. Örneğin, Bursa'da 2013
yılında açılan Afet Eğitim Merkezi'nde afetle ilgili aşağıdaki konularda uygulamalı eğitimler
verilmektedir (http://www.afetegitimmerkezi.com/products.php):
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Deprem simülatörü.
Yangın söndürme simülasyonu.
Duman kaçış simülasyonu.
Fırtına simülasyonu.
Acil durum telefon ihbar simülasyonu.
İlk yardım eğitim sistemi.
Deprem enkaz koridoru.
Karbonmonoksit zehirlenme simülasyonu.
Heyelan ve sel simülasyonu.
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Aynı zamanda, afete müdahale konusunda profesyonellik gerektiren durumlarda, afet
yönetimi konusunda eğitim almış bireylerin varlığı oldukça önemlidir. Bu açıdan,
üniversitelerde afet ve afet yönetimi ile ilgili programların açılmış olması büyük bir kazanım
sağlamaktadır. Öyle ki, buralardan yetişecek bireyler, işlerini yaparken mesleki etik kurallara
uygun hareket edeceklerdir. Aynı zamanda, halkın bilinçlendirilmesinde de bu profesyonellere
büyük ihtiyaçlar duyulmaktadır.
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Bu Bölümden Ne Öğrendik Özeti
Eğitim, toplumsal gelişimi sağlayan ve değiştiren önemli bir süreçtir. Bu sürecin doğal olarak
etik boyutunun da olması gerekmektedir. Ayrıca, afetle mücadelede de eğitim önemli bir yere
sahiptir. Dolayısıyla, afet süreci ile ilgili eğitim süreçlerinin etik boyutu ihmal edilmemelidir.

a

280

BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi afet eğitimindeki genel hedeflerden değildir?

a)

Halkın afetlerle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi.

b) Afetlerde can ve mal kayıplarını asgariye indirmek
c)

Halkın yaşadığı yerleşim yerlerindeki yapılaşmalarla ilgili olarak konut seçimi ve
kalitesinde bir tüketici olarak duyarlılığının artırılması.

d) Güvenli kentsel alanlar oluşturmak için toplumu bilinçlendirmek
e) Afetlerde önce gençleri kurtarmak

2.

Afetlerde acil yardım eğitimi aşağıdaki hangi konulardan oluşmalıdır?

I-Yangın
II-Arama kurtarma
III-İlk yardım
a)

I

b) I-II
c)

II-III

d) I-III
e) I-II-III

3.

Afet acil yardım planını test etmek için tatbikat tasarlarken aşağıdakilerden hangisi
önemli değildir?

a)

Tatbikatın kapsamını, amacını ve içeriği belirlenmeli

b) Tatbikatın türü belirlenmeli
c)

Tatbikata herkes katılmamalı

d) Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli
e) Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar verilmeli

4.

Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin etik açıdan yerine getirmesi gereken
davranışlardan değildir?

a)

Öğrenciler arasında ayrımcılık yapmamalı

b) Kaynakları adil dağıtmalı
a
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c) Eğitimin kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak
d) Öğrenciler arasında ayrımcılık yapmamalı
e) Okul yöneticlerine her konuda öncelik vermek

5.

Eğitim faaliyetleri bir meslek olarak ele alındığında, aşağıdakilerden hangilerinin
sorumlulukları söz konusudur?

I-Öğretmenler
II-Eğitim Yöneticileri
III- Kantinciler
IV- Temizlikçiler
V- Eğitim müfettişleri

a)

I-II-III

b) II-III-IV
c)

II-III-V

d) I-III-IV-V
e) I-II-V

Cevaplar:
1-e
2-e
3-c
4-e
5-e
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AFETLERDE ULUSLARARASI BOYUT VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afete uğrayanlara uluslararası destek sağlanması
2. Afetle mücadelede uluslararası işbirliklerinin önemi
3. Afetlerde uluslararası risk azaltma politikaları
4. Afetlerin uluslararası boyutuyla olabilecek sorunların değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerin uluslararası boyutu neden önemlidir?
2. Neden günümüzde afete uğrayanlara uluslararası destek sağlanması önemlidir?
3. Afetle mücadelede uluslararası işbirlikleri gereklimidir?
4. Afetlerde uluslararası risk azaltma politikaları nelerdir, açıklayınız?
5. Afetlere uluslararası müdahalelerde karşılaşılabilen sorunlar nelerdir?
6. Afet yönetiminde uluslararası işbirliği ve müdahale etiği önemli midir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

maruz
kalanlara
Afet Mağdurlarına Afete
Uluslararası
uluslararası
destek
Destek Sağlanması sağlanmasının neden önemli
olduğu öğrenilecektir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afetle Mücadelede Afetlerde neden uluslararası
işbirliklerinin
yapılması
Uluslararası
gerektiği anlaşılacaktır.
İşbirliklerinin
Önemi

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Konu

Afetlerde
Uluslararası
Azaltma
Politikaları

Afetlerde uluslararası risk Bu kazanımın elde edilebilmesi
Risk azaltma politikalarının neler için ders kitabının ilgili bölümü
olduğu öğrenilecektir.
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afetlerin
Uluslararası
Boyutuyla
Değerlendirilmesi

a

Afetlere
müdahalelerde
uluslararası
işbirliği
ve
desteğin sağlanmasının hem
yönetsel hem de etik açıdan ne
tür sorunlar ortaya çıkaracağı
anlaşılacaktır.
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Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Anahtar Kavramlar
Afet Yönetimi, Uluslararası Destek, Uluslararası Sözleşmeler, Afet ve Uluslararası İşbirliği
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ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM: AFETLERDE ULUSLARARASI BOYUT VE ETİK
13.1. Afet Mağdurlarına Uluslararası Destek Sağlanması
Her bir acil yardım ve destek organizasyonu kendine has ve öngörülemez bir özellik taşırken,
son yıllarda genel acil yardım ve destek ve desteğin tedariğinde karşılaşılan zorluklar gibi
konularında değişimler ortaya çıkmaktadır. Bunlar, II. Dünya Savaşı sonrası hem çatışmaların
yöntemlerinde ve hem de mağdur olan insanları korumak amacıyla haklar ve
yükümlülüklerde meydana gelen değişimlerde görülmektedir. Bu değişimler özellikle önde
olan afet desteklerinde çalışanların karşılaştıkları etik ikilemleri dönüştürmekte ve sayısını
artırmaktadır.
Desteklerin nasıl sağlanacağı ile ilgili kararlar, yüksek miktarlarda bağış yapanlar arasındaki
birbirine yabancı olanların çözülmemiş politika tartışmalarından ve toplumun değişen eylem
talebinden dolayı karmaşık olmaktadır. Bazı önemli sorunlar medyaya yansıyarak dikkati
çekse de, gerçek manada sorunlar anlaşılmamaktadır. Ayrıca uluslararası toplumun
karşılaşmış olduğu insani meseleler ile alakalı sorunlara karşı müdahalesi yasal ve politik
farklılıklardan dolayı farklılık göstermektedir. Aynı şekilde, politik meseleler farklı
olduğundan dolayı destek sağlanabilecek olan askeri konuların sınırları da tartışmalı ve belirsiz
olmaktadır. Birleşmiş Milletler’de gerek afetler gerekse ulsulararası sorunlar için müdahale
etmek amacıyla oluşturmuş olduğu birimlerin sayısı giderek artmaktadır. Hem afetlere destek
ve müdahale hem de çatışmalarda uzlaşmacı olarak görev alınması artmakla birlikte, değişen
talepler ve beklentiler ve sorunlar karşısında uluslararası kurumların askeri ve sivil alanda
yeni yöntemleri kullanması gereklidir.
Afetlerde destek ve acil müdahaleler için uzun süreli stratejileri dizayn etmek giderek daha
zor hale gelmektedir. Önceden, gerek doğal gerekse insani kaynaklı afetlerde bir müdahalenin
olması durumunda, eski duruma dönüş daha kolay olmaktaydı. Önceden yerlerinden edilmiş,
göçe zorlanmış insanlar, evlerine dönmeleri durumunda eski sosyal, ekonomik ve politik
düzenlerine kolayca dönebilirlerdi. Ancak günümüz afet yönetiminde ve acil durumlarında
sonuçlar ve olabilecek etkiler eskisi kadar açık ve belirgin olmamaktadır. Sonuçta, afetlerde
ve acil durumlarda yapılan karşı müdahalelerde, yönetimin kapasitesi çok fazla belirsizliklerle
ve farklı taleplerle karşı karşıya kaldıklarından fazla zorlanmakta ve gerilmektedir.
Örneğin, etkisi büyük olan bir afet, ülkenin bütçesinde öngörülmeyen miktarlarda harcamalara
neden olmakta ve bu miktarların finansmanı için ülke kaynaklarının yetersiz kalması
durumunda uluslararası kaynaklara ihtiyaç duyabilmektedir. Sonuç olarak; afetler ülkelerin
makro ve mikroekonomi politikalarının uygulanmasını engellediği gibi, ülke dışından alınan
kaynaklar nedeniyle ülkelerin ilave borç yükü altına girmesine de neden olmaktadır.
Afetler, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma çabalarını büyük sekteye uğratacak
potansiyel barındırdığından, ülkeler kalkınma politikalarını hazırlarken “olması muhtemel
doğal ve insan kaynaklı afetleri” de mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar (Erkan, 2010:11).
Afetlerle mücadelede her noktada işbirliğine önem verilmelidir. Gerek ulusal gerkese
uluslararası alanda işbirlikleri yapılarak, bilgi ve tecrübeler paylaşılmalıdır. Evrensel bilgi ve
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standartlar takip edilmelidir. Afet ve acil durumlarda birey, kurum ve toplumların kendi
başlarına neleri yapabileceklerinin belirlenmesi ve bunların uygulayarak öğretilmesi için
gerekli olan afet acil yardım planları, afet bilinci ve eğitimi vb. konularda evrensel standart,
bilimsel esas ve ölçüler takip edilmeli ve bunlardan taviz verilmemeli; “bana göre” gibi
bilimsel tabanı olmayan kişisel görüş ve önerilere asla itibar edilmemelidir (Kadıoğlu, 2011,
206). En iyi ugulamalar araştırılıp, yerele uygun bir şekilde kullanılmalıdır.
13.2. Afetle Mücadelede Uluslararası İşbirliklerinin Önemi
Günümüzde dünyanın bir yerindeki değişim ve dönüşüm dünyanın başka bir yerinde etkisini
hissettirmektedir. Bu etkileşim hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle kendisini
göstermektedir. Öyle ki, küreselleşme olgusu genelde ekonomik ve teknolojik alanda etkisinin
olduğu ifade edilse de, afetlerde de küreselleşmenin yansıması görülmektedir. Yani,
ekonomik ve teknolojik imkanlar sayesinde gelinen günümüz dünyasında, toplumların
birbirleri ile etkileşimi, hareketliliği, göç edebilmeleri, yatırım yapabilmeleri, hammadde
kaynaklarını kullanmaları ve birbirlerinin imkanlarından faydalanmaları kolaylaşmıştır.
Dolayısıyla, afetler açısından bakıldığında, bir ülke veya bölgede meydana gelen doğal veya
insan kaynaklı bir afet, sadece yerel topluluğu etkilemeyecek, ayrıca o yerel ile etkileşimi olan
toplulukları da etkileyecektir. Bu anlamda, afetlerin ulusal ve uluslararası etkilerinin
azaltılması amacıyla mutlaka uluslararası işbirliklerinin yapılması gerekmektedir. Böyle bir
yaklaşım, sadece işbirliğini öne çıkarmayacak, ayrıca insanlığın mirasına tüm insanlığın sahip
çıkması ve dünyanın bir yerindeki sorunun, başka yerindeki insanların da sorunu olduğunu
göstermesi açısından önemlidir. Türkiye'de afetlere müdahalede etkin bir misyonu olan
AFAD'ın Başkanı Fuat OKTAY'ın aşağıdaki ifadesi uluslararası işbirliğinin önemi
vurgulamaktadır.
"Afetlerin ülkeleri nasıl zor durumda bıraktığına da şahit oluyoruz. Şu anda Somali'de bir
küresel tehdit var. Sadece o halkı değil, dünyayı nasıl etkilediğini görüyoruz. Kimyasal
silahlardan çırpınarak can veren çocukların ebeveyn olarak bizleri nasıl etkilediğine şahit
olduk. Dolayısıyla küresel tehdit denilen olaya sadece yerel çözümlerle cevap veriyor
olmamızın, buna göre hazırlık yapıyor olmamızın yeterli olmadığını görüyoruz. Yerel tecrübe
gerekli. Ancak yerel tecrübelerin uluslararası boyutta küresel tehditlerle mücadele edebilecek
şekilde topyekun ortak mirasa ve harekete dönüşmesi gerekiyor" (SBN, 2015).
13.3. Afetlerde Uluslararası Risk Azaltma Politikaları
Dünyanın ortak aklını yansıtan ve Türkiye’nin de benimsediği birçok uluslararası politika ve
onlara ait resmi belgeler mevcuttur. Bu belgeleri, afet risklerini azaltma konusunda
yapabilecek projeler konusunda bir yol haritası olarak kullanılabilir. Bunlardan belli başlıları
şunlardır (Kadıoğlu, 2011, 103):
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Afetlerin Azaltılması Uluslararası On Yılı Süreci (IDNDR):
Ulusal afet zarar azaltma politikası oluşturulmalı, kalkınma planına entegre edilmeli, Bir
ulusal komite kurulmalı, bunun yardımıyla uluslararası toplumla ilişkiye geçilmeli,
Yerel yönetimleri ve özel sektörü devreye sokarak, bunların 10 yıl (1990-2000)
hedefine uygun çalışmaları teşvik edilmeli,
BM Genel Sekreteri bilgilendirilmeli, bu yolla BM bilgi değişimi, koordinasyon,
deneyim paylaşım yeri olarak kullanılmalı,
Önlem al, risk olasılıkları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeli, hazırlanmak için
eğitim yapılmalı, bunun için kitle iletişim araçlarından yararlanmalı,
Sağlık kuruluşlarına özel önem ver, bunların zarar görebilirliğini azaltılmalı, aynı
özeni gıda kuruluşları, sığınaklar, sosyal tesisler için de göster, afete maruz bölgelerde
acil durum gereçlerini depolamalı,
Bilimsel ve teknik kuruluşlar, finans kuruluşları, sanayi tesisleri, STK’la on yıl
hedeflerine uygun işler yapılmalıdır.
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Yokohama Stratejisi (1994): Afet zararları son yıllarda hızla artmaktadır. Toplum
daha fazla zarar görebilir hale gelmektedir. Bu olaylardan en fazla yoksullar zarar
görmektedir. Afetleri önleme, zarar azaltma, hazırlık ve yardım yapma, sürdürülebilir
kalkınmanın dört temel elemanıdır. Bunların sürdürülebilir çevre ile yakın ilişkisi
vardır. Bunun için ülkeler kalkınma planına bunları entegre etmelidirler. Müdahaleden
önce hazırlık ve zarar azaltma gelir. Dünyanın giderek birbirine daha bağımlı hale
gelmesi nedeniyle ülkeler daha fazla ortak iş yapmalıdırlar. Bilgi ve teknoloji her
ülkeye ve özellikle yoksul ülkelere bedelsiz ve tam zamanında sağlanmalıdır.



Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (International Strategy for Disaster
Reduction, ISDR): Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi 10. Yılının devamında
çalışmaları yürütmek ve koordine etmek amacıyla kurulmuştur. ISDR afetlere duyarlı
toplumların oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amacını yerine getirirken (Kadıoğlu,
2011, 105); Afet risklerinin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir
bileşeni olduğunu teşvik etmekte, Doğal afetler ve bunlarla ilişkili teknolojik ve
çevresel afetlerin neden olduğu can, mal, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpları en
aza indirgemeyi hedeflemektedir.



Hyogo Eylem Planı (HFA): 2005-2015 Yılları arasında risk azaltılması konusunda
hükümetlere rehberlik edecek yol haritası niteliğinde bir dokümandır. Afetlerin
Azaltılması II. Dünya Konferansı’nda 168 BM üye ülkesi tarafından kabul edilmiştir.
HFA, gelecek 10 yıl için afet zararlarının azaltılması çalışmalarına fayda sağlayacak
bir detay plandır. Kademeli olarak 2015 yılına kadar dünya ölçeğinde afetlerin neden
olduğu başta can kaybı olmak üzere sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların
azaltılması temel hedefidir. Hyogo Çerçeve Eylem Planı aşağıdaki 3 Stratejik Hedef, 5
Eylem Önceliği ve Değerlendirme ve İzlemeden oluşur. Hyogo Çerçeve Eylem
Planı’nın (HFA) Stratejik Hedefleri (Kadıoğlu, 2011, 107):
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1. Risk azaltma stratejilerinin sürdürülebilir kalkınma politikalarına ve planlarına
entegrasyonun sağlanması,
2. Afetlere karşı duyarlılığı arttırmak için kurumların, mekanizmaların ve kapasitelerin
oluşturulması ve güçlendirilmesinin temini,
3. Risk azaltma yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme
programlarına sistematik bir şekilde entegrasyonunun sağlanmasıdır.
13.4. Afetlerin Uluslararası Boyutuyla Değerlendirilmesi
Afetlerin küreselleşen dünyada sadece yerelliğinden bahsetmek mümkün olmamaktadır.
Mutlaka afetlere hem hazırlık hem müdahale aşamasında yerelin önemi inkar edilemez bir
gerçektir. Ancak, doğal ve insan kaynaklı afetlerin büyüyen şehirlere olumsuz etkileri giderek
artmaktadır. Bununla birlikte, ortaya çıkan afetlerde yıkımların, ölü ve yaralıların sayıları da
artış göstermektedir. Yani, günümüz afetleri artık eskiye göre daha çok kitlesel sorunlara yol
açmaktadır. Bu nedenle, yerel genellikle sorunlarla baş etmekte zorlanacağı için, uluslararası
toplumun ve uluslararası kurumların müdahalesi kaçınılmaz olmaktadır. Böylece, dil, kültür,
gelenek, çalışma disiplini gibi farklılıklardan dolayı, farklı sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla, afetlere uluslararası destek ve müdahale için daha önceden alışılmamış bir
işbirliğine gerek duyulmaktadır. Aşağıdaki konular ise zamanla karşılaşılan sorunlar
olmaktadır.
13.4.1. Afetlerde Karşılaşılan Etik İkilemler
Teorik olarak 3 farklı etik ikilem söz konusudur. Birincisi, maliyetler ile ihtiyaçların çatışması
ile oluşan seçenekler arasında tercihleri içermektedir. Bu tür ikilem profesyonel eğitim ile
tespit edilir, yönetilir ve böylece aşılabilir.
İkincisi, umulan faydalar ile afetlerde insani destek sağlayan kurumların beklentilerinin
çatışması durumunda ortaya çıkan ikilemdir. Bu ikilem, daha çok ahlaki subjektiflik
yansıtmaktadır. Bu tür çatışmalar ve ikilemler ancak, katılım ve güçlendirme mekanizmaları
yoluyla yönetilmiş olur.
Üçüncü ikilem tipi ise, ahlaki çatışmalar ahlaki zorunluluklar hiyerarşisi içinde algılanmış
olmasıdır. Afetlerde destek veren insani yardım amaçlı kurumlar, askeri ve politik
menfaatleride aşarak, nihai amaç olarak yaşamın kutsallığına vurgu yapar. İnsani amaçlı olan
kurumların eylemleri garantili bir sonuç bekleyen uluslararası sözleşmeler ve belgelere
dayanmaktadır. Örneğin, hrsızlıktan ve şiddetten korunma, eve dönme, evde kalma ve
taşınma ve başka bir bölgeye taşınma veya mevcut yerde kalma gibi haklar uluslararası
sözleşmeler ile garanti altına alınmıştır. Gerek insani yardım amaçlı olan bu organizasyonlar
gerekse AFAD gibi kamu kuruluşu olan yasal kurumlar birlikte çalışmanın gayreti içerisinde
olmalıdırlar. Böylece, mağdur olan toplumlar, kendi haklarının kendi kontrolleri altında
devamlılığını ve daha iyi bir geleceğe ulaşılması başarılmış olacaktır.
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13.4.2. Hakların Görüşülmesi İçin Stratejiler
Afet destek görevlileri için en önemli etik zorluklardan biri ihtiyaçları yansıtan önemli
aktörlerin menfaatleri ve yerlerinden olan ve göç etmek zorunda kalanların istekleri arasında
uzlaşmanın sağlanması amacıyla yapılan görüşmelerdir. Eğer süreç içerisinde var olan taraflar
birlikte insn haklarına uygun davranmanın faydalarına ve bu hakları kötüye kullandıkları
zaman uluslararası kınamayla yüzleşeceklerine ikna olurlarsa, afetlerde ve çatışmalarda
mağdurların korunması daha rahat sağlanacaktır. Mağdurların haklarının korunması için
aşağıdaki stratejiler dikkate alınmalıdır:








Uluslararası insani yardımın aktif dağılımının ve eksiksiz bilginin sağlanacağı
hukuk sistemi.
Farklı tarafların askeri ve politik ajandalarının derinlemesine anlaşılması
(böylece fırsat penceresinin görülebilmesi).
Tarafsız ve güvenilir bir yaklaşım ve bilinirliliğe sahip olmak.
Oldukça güvenilir ve ilk elden sunulan bilgiye sahip olmak.
Uluslararası ve yerel medyanın adil kullanımı.
Bilginin yayılması ve birlikteliklerin yapılması için aktif ağ (networking)
kullanımı.
Mağdur insanlar ve bölgeler arasında ilerleyici organizasyonlar ile sosyal
hareketlerin bağlarını oluşturup geliştirecek, askeri ve sivil otoriteler üzerinde
baskı kurabilme yeteneğinde olan yaklaşımlar olmalıdır.

Afetlerde insani destek kuruluşları, mağdurların genel sorunları üzerinde etkilerinin azalmasına
yönelik olabilecek anlaşmalardan kaçınmalıdırlar. Örneğin, insani yardım kuruluşları
mağdurlara ulaşmak amacıyla insan haklarının kötüye kullanımını ihmal ve ihlal etmek
durumunda oldukları zaman ciddi ikilemler olabilir. Kısa ve uzun dönemde, farklı
stratejilerin etkileri ve uzlaşmaların dikkatle değerlendirilmesi gereklidir.
Bazı vakalarda, sahada bulunmanın devam ettirilmesi, lojistik olarak sahada olmaktan
sembolik olarak daha önemli olmaktadır. Bazılarında ise, bir organizasyonun varlığı sivil
toplumun kötüye kullanımını kolaylaştırır ve meşru hale getirir. Ancak farklı grupları ve
menfaatleri temsil eden birden çok organizasyonun varlığı, afetlerde yapılan müdahaleleri
daha da kolaylaştıracaktır. Afet öncesi ve sonrasında insani yardım kuruluşları sürecin ve
çatışmanın tüm boyutlarında çalışabilir. Böylece çalışmalar esnasında tarafsızlık gösterilirse,
bu duruş onlara daha geniş bir perspektiften yaklaşımı mümkün hale getirebilir.
13.4.3. Mevcut Politika Enstürümanları İçin Sınırların Tanımlanması ve Anlaşılması
Afetlerde acil müdahalelerde ortaya çıkan problemler, esaslı sosyal, ekonomik ve politik yer
değiştirmeleri yansıtmaktadır. Afetlerin sonuçları ve etkileri çok az kısa süreli olsada, genelde
uzun süreli ve değişen yöntemlerle olmaktadır. Tecrübeler bu durumlarda politika yapıcıların
kendi planlarında aşırı hırslı olmak gibi bir yaygın hatanın var olduğunu göstermektedir.
Ayrıca belli çözümlere yönelik "saf bağlılık" tutumları, çözümün ulaşılabilirliği veya bununla
birlikte benimsenmiş olan politika sonuçları göz önünde bulundurulmaksızın, politika
amaçlarını şekillendirebilir. Dolayısıyla, gerçekçiliğin ve eleştirel yaklaşımının eksikliğinin
önemli etkileri olabilir.
a

292

Afetler sonrasında uygulanan destek programları genellikle, önemli kaynakların israfına ve
insanları kendi gayretlerini sonuçsuz bırakarak, hayatta kalma stratejilerini uygulamada
başarısız olmaktadır. Uygulanan programların daha etkin kullanılması için mutlaka etik
kriterlerin belirlenmesi ve özenle uygulamada göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Böyle bir etik kriterlerin içerisinde, uzun ve kısa süreli sonuçların ve sosyo-ekonomik ve
psiko-sosyal refah göz önünde bulundurularak toplum içindeki farklı yaş ve cinsiyet
kategorileri ve sosyal gruplara atıf yapılmalıdır. İlave olarak, profesyonel kararlar, sınırlı olan
zaman ve kaynakların nasıl belirlenen sonuçlara ulaşmak için en iyi şekilde nasıl
yönlendirilmiş olacağını belirleyecektir.
13.4.4. Mağdurların Sınıflandırılması
Lojistik ve bürokratik baskılar, gerek doğal gerekse insan yapımı olan afet öncesi ve
sonrasında sahada çalışan resmi ve sivil görevlilerin mağdurları farklı gruplara ayırarak
sınıflandırılmasını ve her grubun tüm bilgilerinin kayıt altına alınmasını isteyebilirler.
Örneğin Türkiye'de bulunan Suriyeli göçmenlerin AFAD tarafından her türlü bilgilerinin
kayır altına alınması söz konusu olmuştur. Mutlaka bu bilgiler gerektiğinde onlara daha iyi
hizmet vermek amacıyla kullanılacaktır. Fayda ve getirdiği fazla maliyet yanında, böyle bir
bilginin toplanmasının etik ikilemler açısından, damgalanma ve sınıflandırma gibi bazı
sakıncaları söz konusudur. Mağdurların sınıflandırılması ihtiyaçların standartlaşmasına veya
tek tipleşmesine yol açacaktır. Eğer süreç dikkat etmeksizin gerçekleşirse gereksiz sıkıntılara
neden olacaktır. Sorgulayıcı sınıflandırma mahremiyeti ihlal eder, sancılı hafızaları akla getirir
veya direkt olarak mağdurların ihtiyaçları için kullanılacak kaynakların harcanmasına neden
olur.
Bir biçimde ihtiyaçları olan insanlara yapılacak yardımları artırmayacak bir sınıflandırmanın
etik olmayacağı açıktır. Örneğin, geçekte benzer ihtiyaçları olan mağdurlar için farklı
sınıflandırmalar ile farklı yardım uygulamaları kaçınılmaz olarak karmaşaya ve kırgınlıklara
neden olacaktır. Nüfus kayıt sistemleri genellikle kişisel hakları ihlal ettiği gibi, hareket
özgürlüğünü de azaltmaktadır. Kötüye kullanımı kontrol ederek yeteri özenle yapıldığı zaman
ise, yardımı hak eden mağdurların yardımlara ulaşamamsına yol açabilmektedir. Genellikle
sınıflandırma esnasında sorgulayıcı davranışlardan dolayı gerçek mağdurlar ile görevliler
arasındaki ilişkilerin bozulması neticesinde, afet mağdurlarının yönetilmesinde sorunlar
yaşanmaktadır. Gerçekte, dağıtımda yerel aktörlerin ve mekanizmaların kullanımının
azaltılması veya yok edilmesi ve yerine daha güvenlik güçleri destekli ve merkezden
yönetimin benimsenmesi, bazen dağıtım sistemlerinin aslına uygunluğunu azaltabilir.
Yardımların daha iyi dağıtımı amacıyla afet mağdurlarının sınıflandırılması ihtiyacı ile ortaya
çıkan problemler için daha fazla kreatif çözümler gerekmektedir.
Afetlerde acil yardım malzemelerinin dağıtılması ve mağdurların hayatlarının kolaylaşması,
mağdurların bir kampa veya benzeri imkanlara sahip tesislere toplanmaları ile kolaylaşmış
olacaktır. Yer değiştirmelerin yaşandığı afetlerde, mağdurların kamplara yerleştirilmeleri,
onları yerleşik toplumdan ve ekonomik sıkıntılardan uzaklaştırmak gibi politik amaçlar
yanında güvenlik sağlanması da amaçlanmaktadır. Hem uluslararası hem de ulusal yer
değiştirme durumunda benzer sorunlar yaşanabilir. O nedenle yer değiştiren insanlar
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vatandaşlık haklarına sahip olmalarına rağmen sosyal ve ekonomik sorunlar ile
karşılaşabilirler. Ayrıca, afet mağdurlarının kamplar dışında yerleşebilcekleri akraba, arkadaş
gibi ihtimallerin yanında yerel sivil toplum kuruluşlarının ve dini (kilise ve cami) müesselerin
de desteğine müracaat edilebilir.
Afetin ilk aşaması olan acil müdahale safhasına dayanan kamplara yerleştirme ve destek
hizmetlerine bağımlılık, zamanla kalıcı hale gelebilmektedir. Bunun nedeni, mağdurların
yerel toplum içerisinde kendilerini entegre etmek, çalışmak ve hareket etmek istememelerinden
kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla mağdurların kendi kendilerine yetebilmeleri mümkün
olmayacaktır. Desteklerin normalleşen hayat içerisinde yeteri görülmemesi veya politik ve
ekonomik nedenlerle zamanla azaltılması toplanma yerlerinde hayatın devamının
zorlaşmasına neden olacaktır.
Göç neticesinde gelen göçmenler ekonomik faaliyetlere yasadışı yöntemlerle katıldığı veya
hayatta kalmak için emek piyasasına girdiği zaman yerel toplumların hakları ihlal edilmiş
olabileceği gibi, yasadışı çalışmak durumunda kalanların da kötüye kullanılmaları söz konusu
olmaktadır. Mağdurlara ev sahipliği yapan ülkede, hem güvenlik görevlilerinin hem de kamu
çalışanları, yasal olmayan işleri yapmaları konusunda cesaretlenmiş olabilirler. Mağdurların
kendi kendilerine yetebilmeleri ve yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için, daha çok
etik ilkeleri olan ve etkin politikalar gereklidir. Bu anlamda hem yerel hem ulusal hem de
uluslararası harekete geçirilmelidir. O doğrultuda, kendi kaynakları yetmediği takdirde birey
ve kuruluşların desteğine müracaat ederek bağışlar sağlayabilmelidir. Özellikle Suriyeli
sığınmacılara hizmet veren AFAD, kamu kaynakları yanında sivil toplum kaynaklarına da
müracaat ederek, mağdurların sorunlarını en az seviyeye indirmeye çalışmaktadır.
13.4.5. Katılımda İkilemler
Afet mağdurlarının yapılan desteklere katılımlarının artırılması, hem müdahalelerin kabul
edilebilirliğini hem de uygulamaların etkinliğini artıracaktır. Bununla birlikte, mağdurların
katılımının sağlanması durumunda güvenlikli ortamın devam ettirilmesi zorlaşabilecektir.
Hem yardım kuruluşları üzerinde finans desteği sağlayanların bürokratik baskılarından, hem
de acil ihtiyaçların karşılanmasında zaman sınırlamasından ve özellikle politik olarak yoğun
ve kaotik durumdan dolayı, farklı grupların veya toplumların temsilcilerinin tanımlanması
zorlaşmaktadır.
Afetlere müdahalede muazzam kurumsal baskılar ulusal hükümetlere ve onların bakanlıkları
ve yerel yönetimlere ilave olarak BM şubelerinin, uluslararası ve yerel sivil toplum
örgütlerinin koordinasyonunu gerektirmektedir.
Önemli aktörler arasında kargaşa ve uyumsuzluğun olmasından dolayı, mağdurların
düşüncelerinin gerektiği kadar göz önünde bulundurulmaması şaşırtıcı olmamaktadır. Afetlerde
sahalarda toplanan veriler çok sağlıklı olmamaktadır. Bunun önemli sebeplerinden birisi
bilginin, kısa süreli saha ziyaretleri neticesinde elde edilmesidir. Bu kısa süreli ziyaretleri
yapan uzmanların, yardımların ulaştırılması konusundaki bilgileri, yerelde bulunanların
tecrübelerinden ve stratejilerinden daha ileri seviyededir. Ancak yerelde bulunanların
bilgileri de kullanılarak, mağdurların memnuniyetlerinin artırılması sağlanmış
a

294

olacaktır. Bir diğer ifadeyle, uzmanların, yerel halkların ve mağdurların katılımlarının
sağlanmış olduğu afet yönetiminde elde edilen faydaların etkisi daha fazla olacaktır.
Yerel kuruluşların ve uzmanların katılımı, sahada uygun sosyal ve dil becerileri ile üst seviyede
yönticinin görevlendirilmesi, katılımın sağlanarak yapılan bir araştırmanın kullanımı ve
mağdurların arasında lider özelliklere sahip olanların erkenden tanımlanmasının sağlanması
ile müdahalelerde ve verilen desteklerde ortaya çıkacak sorunlar azaltılmış olacaktır.
Demokratik olarak seçilmişlerin ve sivil toplum kuruluşlarının tanınması veya sürece katılımı,
mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmeli ve planların uygulamalarına ilave olarak, politika
ve planların görüşmelerine de dahil edilmelidirler.
13.4.6. Yer Değiştirenler, Sığınmacılar ve Ağırlayanlar
Afetlerde kurtarma mekanizmaları, istemeden de olsa yerlerini değiştirmiş veya sığınma
durumunda olan insanları, yerel halktan farklı olduklarından dolayı sınıflandırarak
damgalamaktadır. Kurtarma mekanizmaları, bazen de ortak sosyal çevrenin bir parçası ve
benzer ihtiyaçları olan insanlar arasında gerginliklere neden olabilir. Kendilerini
göçmenlerden farklı gören yerel halkın olduğu vakalarda, yardım yapanlara karşı negatif
reaksiyonun olması muhtemeldir. Böyle bir gelişme, yerel politik iradenin mağdurlara yönelik
destek sağlama isteklerini azaltacak ve mağdurların refahı için ihtiyaçları olan yerel
kaynaklara erişim belirleyici olduğundan dolayı yaşamlarını devam ettirebilmelerine zarar
verecektir. Bazen de afet mağdurlarına ilk dönemlerde destek sağlayan yerel halkın sonraki
dönemlerde mağdurlara, sığınmacılara karşı yabancılık hissetmeleri hatta düşmanca duygular
taşımaları da ayrı bir ironik durum olmaktadır.
Aslında yerel ile afet mağdurlarının veya sığınmacıların karşılaştıkları çatışmaların
azaltılması için politikalar üretilmelidir. Bu politikalar, yerel halkın anlayışının ve
taahhütlerinin mağdurların veya sığınmacıların ihtiyacına yönelik olmalıdır. Yani, hem
mağdurların hem de yerel halkın karşılıklı menfaatleri ile uyumlu olan bir pogram olmasına
özen gösterilmelidir.
13.4.7. Afetlerde Dezavantajlı Grupların Önceliği
Afetlerde dezavantajlı olan grupların afetlerle mücadelede öncelikli olarak değerlendirilmesi
önem arzetmektedir. Afetlerde kadınların, düşük eğitimli olanların, önceden zihinsel sağlık
problemleri olanların afetler esnasında ve sonrasında psikolojik sorunlar ile karşı karşıya
kaldığı görülmüştür (Tanrıdağlı, 2005:22).
Afetler esnasında ve sonrasında belli grupların daha özenle korunması gerekmektedir.
Özellikle, dezavantajlı gruplar olarak belirtilen çocuklar, yaşlılar, zihinsel ve fiziksel
engelliler ve kadınların afet esnası ve sonrasında ortaya çıkacak karmaşadan etkilenmeleri
muhtemeldir. O nedenle, afetlere müdahale amacıyla yapılacak olan planlarda dezavantajlı
gruplara mahsus düzenlemelerin dikkatle yapılması gerekmektedir. Yapılacak planlarda,
deavantajlıların afetlerle birlikte sahipsiz, korunmasız, barınaksız, aileden mahrum olmaları,
suistimal edilmelerine karşı tedbirlerin alınması gerekmektedir.
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Daha önce olan afetlerde, kimsesiz kalan bebeklerin ve çocukların afet bölgesinden alınarak
kaçırılması sık sık karşılaşılmıştır. 17 Ağustos Kocaeli depreminde anne ve babasını
kaybeden bebeklerin ve çocukların suistimal edildikleri ve kaçırıldıkları görülmüştür. Ayrıca,
yaşlıların tüm yakınlarını kaybetmeleri veya onlardan uzaklaşmak durumunda kalmaları
halinde hayatlarını devam ettirememe durumu ile karşı karşıya kalmaları muhtemel olacaktır.
Her iki benzer tehlikeye maruz kalabilecek kesimler ise hem zihinsel hem de bedensel özürlü
olan engellilerdir. Engellilerin, afetler esnasında ve sonrasında korunmaya alınmaları için
önceden tespitlerinin yapılarak kayıt altına alınmaları gerekmektedir. Böylece afet esnasında
engellilerin mağdur olmalarının önüne geçilmiş olacaktır.
Afet sonrası çocuklar yetişkinlerden farklı olarak bazı değişik tepkiler verebilirler. Çocukların
afete karşı psikolojik tepkileri yaşlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Olayı tam olarak
algılayamayan çocuklar, ailelerinin tepkileri ve korkularına göre tepki geliştirirler. Aşırı korku,
sık sinirlenme, ağlama, sızlama, saldırganlık, alışılageldik davranışlardan farklı davranma,
yatak ıslatma, yalnız kalmaktan korkma, parmak emme ve içe kapanma hareketleri görülür.
Ayrıca afeti yaşayan çocukların oyunlarında afeti hatırlatan simgeler kullandıkları görülür
(Laçiner, 2013:122).
Kadınlar ise bir diğer risk grubunu oluşturmaktadır. Gerek doğal gerekse insan yapımı
afetlerde, kadınlar fiziksel ve cinsel tacize ve suistimale maruz kalmalarından dolayı büyük
bir risk altındadırlar. Büyük oranda afet kurumlarının ve yardım organizasyonlarının bakışının
ve cinsiyet farkındalığının eksikliğinden dolayı, müdahale programlarında kadınların refahı
öncelikli ele alınmamaktadır. Mutlaka afetlerde sadece kadınlar mağdur olmamaktadır. Ancak
kadınların ailelerinin yaşamlarını sürdürmelerinde ve onların itibarlarını devam ettirmelerinde
dikkate değer biçimde insiyatif kullanabilmektedirler. Bir şekilde afete maruz kalmış
kadınların yerlerini değiştirmeleri veya sığınmacı durumunda olmaları da muhtemel
olmaktadır. O nedenle bu durmda olan kadınların refahında önemli gelişmelerin sağlanması
ancak, insani yardım programlarının kadınların yeteneklerine ve ihtiyaçlarına karşı daha
duyarlı olmaları ile mümkün olacaktır. Özellikle savaşlarda veya zorla göçe maruz bırakılmış
olan kadınların ihtiyaçlarının özel olarak tedarik edilmesi ve korunması gerek uluslararası
topluluklar gerekse yardım kuruluşları tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Özellikle
aşağıdaki konularda hassasiyetler artırılmalı ve düzenlemer yapılmalıdır;
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Sistemli bir şekilde kadınların suistimal edilmelerinin ve tecavüze maruz kalmalarının
nasıl önüne geçileceğinin tartışılması.



Afete müdahale edilen saha çalışanlardan üst yönetime kadar, tüm yardım ve destek
kuruluşlarında bulunan erkek ve kadınlar tarafından, kadınların ihtiyaçlarını
anlamalarını ve yanıtlamalarını sağlayacak şekilde kapasiteyi artırmak.



Zaman içerisinde sunulan mal ve hizmetlerin mağdur olan kadın ve erkeklerin
ihtiyaçlarını ne derece karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek.



Düzenli olarak kadının ayni desteğe erişiminin sağlanması, gerek hane halklarında
gerekse toplumlar içerisindeki kadın ve erkekler arasında ilişkileri (genelde erkek hane
reisi sayıldığından) nasıl etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması
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Afetlere müdahalenin olduğu ortamlarda ve mağdurların sığındığı yerlerde ve
istişarelerde kadının temsilinin ve fikirlerinin güven altına alınması.



Yerel insanlar tarafından önderlik yapılan ve tasarlanan, yerel kültürel ve dini
geleneklere dayanan yaklışmlar vasıtasıyla kadınların ihtiyaçları ve katılımlarına
vurgu yapan politikalar aranmalıdır.

Kadınlar ve kız çocukları afetlere karşı bilhassa savunmasızdır. Ancak, onlar aynı zamanda
afetlere direncin de temelini oluşturmaktadır. Afetlere karşı ailelerini ilk hazırlayan ve
sonrasında toplumu bir araya getiren öncelikle kadınlarımızdır (Unisdr, 2015). Ayrıca
Türkiye’de önemli eksik konulardan biri olan afetlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de
Birleşmiş Milletler önerileri şunlardır (Kadıoğlu, 2011, 108):









Kadın için afet sonrası güvenliğin ve huzur ortamının oluştulması sağlanmalı,
Toplumsal cinsiyet adaleti geliştirilmeli,
Toplumsal cinsiyete dayalı afet yönetimi yerleştirilmeli ve uygulamalı,
Kadının vatandaşlık hakları, katılımı ve liderliği geliştirilmeli,
Kadınla ve kadın için huzur ortamı oluşturulmalı,
Afet riski azaltmada cinsiyet eşitliği teşvik edilmeli,
Cinsiyet farkını dikkate alan iyileştirme sağlanmalı,
Sosyal değişim için kapasite geliştirilmelidir.

13.4.8. Destek Kuruluşlarının Personelleri İçin Etik Yükümlülükleri
Afetlerde yardım ve destek sağlayan kuruluşların sahada çalışmaları esnasında istihdam
ettikleri personelleri için özel etik yükümlülüklere sahiptir. Özellikle, kurumlar çalışanlarını
aşırıcı derecede sıkıntıya maruz kalmalarından ortaya çıkan psiko-sosyal stresin negatif
sonuçlarından dolayı korumalıdırlar. Bazen, insani yardım kuruluşlarının bazıları destek ve
yardım çalışanlarını askeri saldırılar ve mayınlar gibi fiziksel risklere maruz bırakmaktadır.
Bu tür stres, çalışanların mesleki standartlarında zayıflamalara ve genellikle uzun süreli
psikolojik zararlara yol açmaktadır. Önceden yeterli hazırlık ve eğitim ve operasyonlar
esnasında ve sonrasında etkin danışmanlık ve psikolojik destek kuvvetli bir şekilde tavsiye
edilmelidir. Bu risklere nasıl tepki verileceği ve değerlendirileceği meselesi asıl kurumsal
ikilemlerdir. Bir tarafta, yardım kuruluşlarının yerel organizasyonlara güvenerek
operasyonlardan çekileceği zamanın kararını vermek ve riskleri değerlendirmek çok zordur.
Diğer yandan, uzak merkezlerdeki üst seviyedeki görevliler, yereldeki kadar kararlarını
temellendirecekleri yeteri kadar veriye sahip olamayacaklardır.
Afet mağdurlarına destek veren kurumların yekilileri evsiz, göç etmiş ve varlığını kaybetmiş
olan mağdurların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görevlidirler. Onları insanlığa insani
yardımlar adına yapmış oldukları önemli katkılar, yetersiz kaynaklara ilave olarak, yerel ve
uluslararası politik menfaatler adına sınırlandırılmış olmaktadır. Çalışanlar tarafından, çok
yoğun bir şekilde var olan sıkıntılardan bahsedememenin vurgusu fazladır. Afet yönetimi
görevlileri, etkin kararlar vermek ve insani yardım sağlamanın etik ikilemleri arasında seçim
yapabilmek için, eğitim, destek ve danışmanlık hizmetleri almaları gereklidir. Mağdur
olanların gayretlerinin desteklenmesi ve afet çalışanlarının onlarla birlikte çalışması üzerine
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odaklanmış bir yaklaşım, afetlere müdahaleyi hem daha başarılı ve hem de az stresli ve daha
etkin yapacaktır.
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ÖRNEK OLAY 1

AFAD dünyaya afet yönetimini öğretiyor*
AFAD Başkanı Oktay: "Güney Amerika, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Afganistan ve Türk
cumhuriyetlerine uzanacak kadar çok geniş bir coğrafyada eğitim veriyoruz. Hatta bugün
eğitimin ötesinde bir talep var. Kurduğumuz Afet Yönetim Sisteminin ihracına ilişkin çok
ciddi bir talep var". "Türkiye, Avrupa Birliği'ne göre deprem konusunda çok daha iyi.
Bölgede yaşanan krizlerden kaynaklı ders çıkararak ciddi sistemler geliştirdik. Mülteci
boyutundaki olaylarda çok çok daha iyiyiz"
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Fuat Oktay, Güney Amerika,
Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Afganistan ve Türk cumhuriyetlerine uzanacak kadar çok
geniş bir coğrafyada eğitim verdiklerini belirterek, "Hatta bugün eğitimin ötesinde bir talep
var. Kurduğumuz Afet Yönetim Sisteminin ihracına ilişkin çok ciddi bir talep var" dedi.
Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, afete hazırlık ve müdahale anlamında
AFAD'ın, dünyada da öncü olduğunu söyledi. Afet sırasında ve sonrasında yapılacaklar
konusunda hazırlıklı olduklarını belirten Oktay, "Yapısal anlamda da hazır olmak zorundayız.
Türkiye'de şu anda bu çalışmayı başlattık. Son 1-1,5 yıldır çok yoğun çalışmalarımız var.
Riskin yönetimi diye ifade ettiğimiz, riskin azaltılması diye ifade ettiğimiz bir çalışma bu.
Altyapı ve üstyapı anlamında afete hazır hale gelmemizin önemli olduğunu bir kez daha ifade
etmek istiyorum. Gerek konutlarımızı gerek iş yerlerimizi her türlü kamu binamızı ve
sosyal donatılarımızı afete hazır hale getirmek zorundayız" diye konuştu. Oktay, afete hazırlık
konusunda zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğunu ifade ederek, son iki yıldır
çok yoğun eğitim faaliyeti yürüttüklerini hatırlattı.
AFAD'ın yurt içinde her duruma hazır olduğunu her an gösterdiğini dile getiren Oktay, şunları
kaydetti: "Uluslararası alanda da hazır olduğumuza şahidiz. Herhangi bir yerde bir problem
olduğu zaman, sadece komşularımızdaki olan problemden de bahsetmiyorum. 2 milyona yakın
Suriyeli'yi misafir ediyoruz. Ama diğer tarafta bir Filipinler'de, bir Nepal'de olduğu zaman
da anında oradayız. Hem de herkesten önce oradayız insani yardım anlamında. Belki bütün
dünyanın uzak kaldığı alanlarda hiçbir çıkar beklemeden, hiçbir karşılık beklemedenTürkiye
olarak orada sıkıntıda olan insanların yardımına koşuyoruz. Tabii bu güçlü bir siyasi iradeyi
gerektiriyor, güçlü bir ekonomik istikrarı gerektiriyor. Türkiye'de bu istikrarın olması önemli.
Biz de bu aldığımız güçle gerek yurt içinde gerekse uluslararası boyutta faaliyetlerimizi
yerine getiriyoruz. Milletten aldığımız güçle bu hizmeti yerine getiriyoruz."-

*

AFAD Başkanı Dr. Fuat OKTAY'ın konuşması ilgili haber sitesinden aynen alınmıştır. Haberler.com,
http://www.haberler.com/afad-dunyaya-afet-yonetimini-ogretiyor-7377791-haberi/
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"Afet Yönetim Sistemi ihraç ediliyor" Oktay, AFAD'ın dünyada uzman kuruluşlar arasında
olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Güney Amerika, Dominik Cumhuriyeti,
Pakistan,Afganistan ve Türk cumhuriyetlerine uzanacak kadar çok geniş bir coğrafyada eğitim
veriyoruz. Hatta bugün eğitimin ötesinde bir talep var. Kurduğumuz Afet Yönetim Sisteminin
ihracına ilişkin çok ciddi bir talep var. AFAD olarak Avrupa Birliği'nin ilgili kurumuna da
üye olmuş durumdayız. Bizim üye olmamızla alakalı Avrupa Birliği tarafından son 2-2,5 yıldır
çok yoğun bir talep vardı. Biz gerekli şartların yerine getirilmesini bekliyorduk, aksi takdirde
üye olmayacağımızı ifade etmiştik. AFAD'ın aslında uluslararası boyutta kapasite ve kabiliyet
olarak da hazır olduğu ve diğer gelişmiş ülkelerin afet yönetim sistemlerine de nasıl katkı
vereceğinin en büyük göstergesi. "Birleşmiş Milletler'in afetle ilgili birimine de ısrarlı davet
sonucunda üye olduklarını dile getiren Oktay, Japonya ile de eğitim süreci yürüttüklerini
anlattı.
Oktay, sadece sistem değil afetin yönetiminde teknolojik dönüşümü de gerçekleştirdiklerini
ve bütün dünyanın da bunu yakından takip ettiğini belirterek, "Dominik Cumhuriyeti ile yakın
ilişkilerimizden dolayı ülkede AFAD benzeri bir yapının kurulması ile ilgili ciddi çalışmalar
başladı. Afrika ülkelerinden, ekonomik anlamda geri kalmış ülkeler, İslam Ülkeleri İşbirliği
Teşkilatı ülkelerinde de afetin yönetiminde koordinasyonun sağlanması, verinin sağlıklı
toplanıyor ve işleniyor olabilmesi ile ilgili ciddi sıkıntılar var ve oradan benzer talepler var.
Çalışmalarımız devam ediyor. Balkanlar ve yakın Asya'da komşularımızla çalışmalarımız var"
şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nden de talep geldiğini dile getiren Oktay,
Türkiye'nin,Avrupa Birliği'ne göre deprem konusunda çok daha iyi olduğunu vurguladı.
Oktay, bölgede yaşanan krizlerden kaynaklı ders çıkararak ciddi sistemler geliştirdiklerine
işaret ederek, "Mülteci boyutundaki olaylarda biz çok çok daha iyiyiz. Onların da iyi olduğu
alanlar var. O da kendi coğrafyalarında yaşadığı afetlerden dolayı. Biz iyi olduğumuz
alanlarda hem sistem boyutunda hem teknoloji boyutunda bir transfer. Oranın iyi olduğu
alanlarda bizim alacağımız işbirliği başlamış durumda" ifadesini kullandı.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afetle mücadele süreci içinde uluslararası destek de almak gerekmektedir. Ancak, bu süreç
içinde de etik dışı durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla, etik ihlale neden olan
uygulamaların tespit edilip önlenmesi gerekmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi afetlerden önce cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de
Birleşmiş Milletler önerilerinden değildir?

a)

Kadın için afet sonrası güvenliğin ve huzur ortamının oluştulması sağlanmalı

b) Toplumsal cinsiyet adaleti geliştirilmeli
c)

Erkekelere öncelik sağlanmalı

d) Toplumsal cinsiyete dayalı afet yönetimi yerleştirilmeli ve uygulamalı
e) Afet riski azaltmada cinsiyet eşitliği teşvik edilmeli

2.

Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası oluşan mağdurların haklarını korumak için
gerekli değildir?

a)

Uluslararası insani yardımın aktif dağılımının ve eksiksiz bilginin sağlanacağı hukuk
sistemi.

b) Tarafsız ve güvenilir bir yaklaşım ve bilinirliliğe sahip olmak.
c)

Oldukça güvenilir ve ilk elden sunulan bilgiye sahip olmak.

d) Uluslararası ve yerel medyanın adil kullanımı.
e) Önemli bilgilerin halktan saklanması

3.

Afet öncesi alınacak tedbirlerle hangi kayıplar önlenebilir?
I-Can kaybı
II- Mal kaybı
III- Sosyal kayıplar
IV- Zaman kaybı
V- Çevresel kayıplar
a)
b)
c)
d)
e)

4.

a

I-II-III
II-III-IV
II-III-IV-V
I-II-III-IV
I-II-IV-V

Sürdürülebilir
yapılmalıdır?

kalkınma için

IIIIIIIVV-

Önleme
Karı artırma
Hazırlık yapma
Yardım yapma
Önemsememe

a)

I-II-III
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afetler

açısından

aşağıdakilerden

hangileri

b)
c)
d)
e)
5.

II-III-V
I-III-IV
I-II-III-V
I-II-IV-V

Afet sonrası uluslararası yardım kriteri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a)

Din

b) Politika
c)

Irk

d) Aciliyet
e) Dil

Cevaplar:
1-c
2-e
3-e
4-c
5-d

a

307

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
AFET SÜRECİNDE AYRIMCILIK ve KAYIRMACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Ayrıcılık ve Kayırmacılık Kavramları
2. Ayrımcılık ve Afet Yönetimi
3. Pozitif Ayrımcılık ve Afet Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Ayrımcılık ve Kayırmacılık nedir?
Ayrımcılık ve Afet Yönetimi ilişkisi nedir?
Kayırmacılık ve Afet Yönetimi ilişkisinedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ayrımcılık
Kavramı

Kayırmacılık
Kavramı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ayrımcılık
anlaşılması.

kavramının Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Kayırmacılık
anlaşılması.

kavramının Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Pozitif Ayrımcılık Pozitif ayrımcılık kavramının
anlaşılması.
Kavramı

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afet Yönetimi
Ayrımcılık

ve Afet yönetimi ve ayrımcılığı Bu kazanımın elde edilebilmesi
ilişkisinin anlaşılması.
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Afet Yönetimi
Kayırmacılık

ve Afet yönetimi ve kayırmacılığı Bu kazanımın elde edilebilmesi
ilişkisinin anlaşılması.
için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
Ayrımcılık
Kayırmacılık
Pozitif ayrımcılık
Afet yönetimi ve ayrımcılık
Afet yönetimi ve kayırmacılık
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: AYRIMCILIK ve AFET İLİŞKİSİ
14.1. Ayrımcılık ve Kayırmacılık Kavramları
14.1.1. Ayrımcılık Kavramı
Ayrımcılık, en genel ifadesiyle bir ülkede yada toplumda bazı birey yada grupların,
diğerlerine sağlanan belli hak ve/veya ayrıcalıklardan yoksun bırakılması durumudur.
Bununla birlikte, bir grup insana karşı, eşit olmayan, adaletsiz ve zarar verecek biçimdeki her
türlü tutum ve davranış da, ayrımcılık olarak ifade edilmektedir (Demirel, 2011:4). Ayrıca,
birey ve grupların kategorik olarak ayrımcılığa tabi tutulması da söz konusu olabilmektedir.
Öyle ki, ırk, din, cinsiyet vb. özellikleri nedeniyle birey yada gruplar bir sınıflama içine
sokulmaktadır ve onlara yönelik davranışlar genele uygulanandan farklı olmaktadır (Ataöv,
1996:1). Ayrımcılık türlerini ise, aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Demirel, 2011:1520):






Etnik kökene dayalı ayrımcılık.
Dine dayalı ayrımcılık.
Yaşa dayalı ayrımcılık.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık.
Cinsel yönelim ayrımcılığı.

Günümüzde, çoğunlukla ayrımcılık cinsiyete ve etnik kökene dayalı olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunlardan cinsiyet ayrımcılığı, kişiye, doğrudan cinsiyeti ya da cinsiyetine özgü
niteliklerinden dolayı farklı davranılması durumudur. Cinsiyet ayrımcılığına maruz kalan
kişinin, yalnızca belirli bir cinsiyet grubuna dâhil olmasından dolayı eşit olmayan muameleye
tabi tutulması söz konusudur (Konuk, 2013:1726). Cinsiyet ayrımcılığı konusunda daha çok
kadınlarn mağdur olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte, kadınlar için cinsiyet ayrımcılığı
algısı, düşük özgüven, iç çatışma, stres ve endişe gibi durumlar yaşanmasına neden
olabilmektedir.
Cinsiyet ayrımcılığının en çok görüldüğü alanlardan biri de çalışma yaşamıdır. Öyle ki, pek
çok toplumda genellikle meslekler kadın işi ve erkek işi olarak ikiye ayrılmaktadır. Kadın
işleri genelde statüsü düşük ve özellikle de hizmetler sektöründeki işler olmaktadır. Ayrıca,
tarım sektöründe de kadın işi olarak kabul edilen işler söz konusudur (Parlaktuna, 2010:1222).
Hizmetler sektöründe genellikle, bankacılık, eğitim, reklam ve pazarlama işlerin de kadınların
yoğun bir şekilde istihdamı söz konusudur. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kadınların
özellikle erkek müşterilere karşı ikna yönlerinin güçlü olmasıdır (Demir, 2011:767).
14.1.2. Kayırmacılık Kavramı
Kayırmacılık, en geniş ifadesiyle, bir kişi veya grubun lehine, hak ve adaletten sapma eğilimi
durumudur (Erdem, 2010:1). Bir başka tanımda ise, "Kayırmacılık, yakın ilişki ağları
etrafında kurulan bir çarpık ilişki biçimidir"(Aytaç, 2010:4). Kayırmacılık, akraba
kayırmacılığı (nepotizm), eş-dost kayırmacılığı(kronizm), siyasal kayırmacılık (partizanlık)
gibi türlere ayrılmaktadır (Aytaç, 2010:5).
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Kayırmcalık, sosyal yaşamın her aşamasında kendini gösterdiği gibi, özellikle de iş
yaşamında sıkça karşılaşılan bir olgudur. Öyle ki, bireylerin yeterli niteliklere sahip olmadan
sadece akrabalık ve benzeri yakınlık ilişkileri dikkate alınarak işe alınması, yükseltilmesi veya
ayrıcalıklı olarak örgütün olanaklarından yararlanması, çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe
neden olmaktadır (Asunakutlu, 2010:41).
Bununla birlikte, kamusal alanda da kayırmacılık kendini göstermektedir. İlk olarak kamu
görevinde istihdam edilecek kişilerin kayrılarak bu görevlere getirilmesi iken ikinci olarak ise,
kamu hizmetlerinin dağıtılmasında partizanlığın, ideolojik yakınlığın temel alınmasıdır (İlhan,
Aytaç, 2010:62).
Diğer taraftan kayırmacılığın az da olsa, olumlu etkileri olduğu yapılan araştırmalarla ortaya
konulmuştur. Mesela nepotism, küçük aile işletmelerinde kendini örgüte adamış çalışanların
tespit edilmesinde etkili bir yoldur. Öyle ki, kayırılan akrabaların, rastgele seçilecek
bireylerden daha etkili bir katılım gösterdiği ve aile ortamı oluşturmaya katkı sağladığı için de
çalışanların moralini ve iş tatminlerini artırdığı ifade edilmektedir (Kurt, Doğramacı,2014:84).
Kayırmacılığın siyasal boyutu ise partizanlık olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, siyasal
partilerin, iktidara geldikten sonra partilerine destek veren seçmen gruplarına çeşitli şekillerde
ayrıcalıklar tanıması ve haksız menfaatler sağlaması durumudur. Siyasal kayırmacılık,
yönetimde yaşanan yozlaşmanın önemli bir göstergesidir ve bu olgu gelişmekte olan
ülkelerde daha çok yaşanmaktadır. Siyasal kayırmacılık sonucunda yönetim siyasetten daha
çok etkilenmekte ve kamudaki birçok göreve yapılan atamalarda siyasi faktörler çok önemli
rol oynamaktadır. Böylece işe göre adam almak yerine adama göre iş bulma mantığı işleyerek,
bireysel çıkarlar kamu yararının önüne geçebilmektedir (Erdem, Meriç,2012:143).
Kayırmacılık denince akla gelen kavramlardan biri de "nepotizm" dir. Nepotizm köken olarak,
akraba kayırmacılığıdır. Ancak, zaman için de eş-dost kayırmacılığı olarak da kullanılmıştır.
(Asunakutlu, Avcı, 2010:96). Ancak, bunu ayırmak için, bir başka kavram daha
geliştirilmiştir. Bunun adı da "Favorizm"dir. Eş, dost, ahbap ve arkadaş kayırmacılığı olarak
ifade edilmektedir (Büte, 2011:137).
Kayırmacılığın ve ayrımcılığının olmaması, ideal bir beklentidir. Bu durumu ise,
"Meritokrasi" kavramı ile açıklanabilmektedir. Meritokrasi ise, ayrımcılığın ve kayırmacılığın
aksine bir toplumda eşitliğin kabul edilebilir ve kaçınılmaz olduğunu varsayan bir kavramdır.
Meritokrasi, sınıf, cinsiyet, etnik grup gibi faktörler dikkate alınmaksızın mesleki
pozisyonların liyakat prensibi esas alınarak tahsis edildiği sosyal sistemi ifade etmektedir
(Dikmetaş, 2010:203).
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14.2. Ayrımcılık ve Afet Yönetimi
Afet yönetiminin etik açıdan ele alınması sürecinde, afet öncesi ve sonrası uygulamalarda
karşımıza çıkabilecek sorunlardan biri de bir sınıfa, gruba ya da bireye diğerlerine göre
öncelik tanınması durumudur.
Afet/acil durumlara maruz kalanlara yönelik BM Genel Kurulu tarafindan tanımlanmış üç
temel ilke söz konusudur (İlhan, 2013:115):




İnsanlık ilkesi: Herkese hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürülmesi durumudur.
Tarafsizlik ilkesi: İnsani faaliyetlerin hiçbir zaman siyasi, dini veya ideolojik
tarafının bulunmaması durumudur.
Yansızlık ilkesi: İnsani yardımın etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik görüş gibi
hiçbir ayrım gütmeden sadece ihtiyaçlar temeline dayanması ve önceliğin sadece
ihtiyaçlara göre belirlenmesi durumudur.

Etkili bir afet yönetimi ya da sürdürülebilir bir afet yönetiminin sağlanabilmesi için afetin
meydana geldiği ya da ortaya çıkma olasılığının bulunduğu toplum ve toplulukların özellikleri
hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu durumun en önemli nedeni toplumdaki tüm
kesimlerin afetten eşit derecede etkilenmemesidir. Öyle ki, cinsiyet, ekonomik durum, yaş,
etnik köken gibi demografik faktörler bu farklılığın temel nedenini oluşturmaktadır.
Dolayısıyla, afet sürecinde demografik farklılıklar dikkate alınarak "hassasiyet"lerin
gösterilmesi gerekmektedir.
Burada "hassasiyet" in iki farklı boyutundan bahsedilebilir. Olay hassasiyeti, afetin toplum
üzerine doğrudan etkisi üzerine yoğunlaşırken; sonuç hassasiyeti ise, afet sonrası iyileşmenin
toplumun üzerine etkilerine vurgu yapmaktadır. Üst ve orta sınıfta olay hassasiyeti yüksek
iken, alt sınıfta olay ve sonuç hassasiyetlerinin her ikisi de görülmektedir. Diğer bir deyişle
afet, toplumun her kesimini etkilemekte ancak uzun dönem etkileri, hassasiyeti yüksek olan
altsınıf üyelerinde daha fazla olmaktadır (Odabaş, 2010:29-31).
Sonuç olarak afet öncesi afet ile ilgili bilgi aktarımı ve önlem alma konuları ile afet sırasında
müdahale konusunda ve afet sonrasında ise, belirli kaynak ve olanaklardan yararlanma
açısından kimse, sahip olduğu özellikler nedeniyle ne kayırılmalıdır ne de ayrımcılığa tabi
tutulmalıdır. Sadece, pozitif ayrımcılık gerektiren durumlar söz konusu olduğunda, bireyler
arasında ayrım yapılabilir.
14.3. Pozitif Ayrımcılık ve Afet Yönetimi
14.3.1. Genel Olarak
Pozitif ayrımcılık, eşitliğin adaletsizliğe neden olduğu durumlarda karşımıza çıkmaktadır.
Öyle ki, eşitlik ilkesi Anayasamızın 10.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre “Herkes, dil,
ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." denilmektedir.
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Ayrıca, maddenin devamında, "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir ve devlet, bu eşitliğin
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür" denilmektedir. Bu maksatla alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı
olamaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve
idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde esitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundadırlar.” (Ulucan, 2014:371).
2004'de Anayasa'da yapılan bir değişiklikle, Anayasa'nın 10. maddesinin 2. fıkrasında pozitif
ayrımcılık ile ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre “Kadınlar ve erkekler eşit haklara
sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Ayni şekilde “Çocuklar, yaşlılar,
özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler
eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” denilmektedir. Sonuç, olarak pozitif ayrımcılık yapma
durumunda kalınması halinede, eşitlik ilkesine aykırı davranılmamış olacaktır (Ulucan,
2014:372).
Örneğin, afetlerde kadınların yaşadığı sağlık sorunlarının başında üreme sağlığı ve beslenme
ile ilgili olabilmektedir. Örnegin, 1998’de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde
ergenlik dönemindeki kızlarda, yeterli temizlenemedikleri ve iç çamaşırlarını asıp
kurutamadıklarından dolayı idrar yolu enfeksiyonu tespit edilmiştir. Yine benzer bir şekilde,
afetler erken doğum, düşük ve kısırlık gibi kadın sağlık sorunlarına da neden olmaktadır.
Örnegin, İsrail’de meydana gelen depremden 48 saat sonra erken doğum ve normal doğum
yapma oranlarında artış tespit edilmistir (Koç vd., 2012:6).
14.3.2. Triaj Uygulaması
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 4.maddesindeki tanımlar kısmına göre triaj; “Çok
sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi
gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda
yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Acil sağlık hizmetleri
yönetmeliği, 2000:1).
Triaj, Fransızca’dan gelen ve kökeni Trier olan; ayıklamak, ayırmak anlamına gelen bir
kelimedir. Triaj günümüzde, acil servislere başvuran hastaların aciliyetinin belirlenmesi
amacıyla kullanılabildiği gibi; çok fazla kişinin etkilendiği ve afet olarak adlandırılan
durumlarda daha etkili bakım vermek amacıyla, etkilenenlerin sınıflandırılması için de
kullanılmaktadır. Acil servise gelen hastalara, acil servis deneyimli ve bu konuda özel eğitim
almış hemşire tarafından gerçekleştirilen triaj, Türkiye’de henüz gerçek anlamda
uygulanmamaktadır.
Afetlerdeki triajda amaç, mümkün olduğu kadar fazla sayıda hastaya yardımcı olmaktır. Fazla
sayıda insanı kurtarabilmenin koşulu, belli ilkelere ve ölçütlere bağlı kalmaktır. Çünkü triajda,
birkaç ağır hastayı kurtarma uğruna, diğer tarafta yüzlerce hastanın ölmesine izin verilemez, o
nedenle triajda mümkün olduğunca deneyimli kişiler görevlendirilmelidir. Triaj, acımasız
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gibi görünen ancak akla dayalı kuralları olan, zor bir sistemdir. Triajın genel kuralı; Hastaları
sınıfla-Değerlendir-Öncelikleri Belirle şeklinde sıralanmıştır (www.acilveilkyardım.com)
Tablo 1: Triaj Süreci
ÖNCELİK

YARDIM

RENK
ŞİFRESİ

TANIMI

TANILAR

BİRİNCİDERECE

İVEDİ / ACİL

KIRMIZI

YAŞAMINI
YA
DA
UZVUNU
KURTARMAK
İÇİN
ACİL
MÜDAHALEYE GEREKSİNİMİ VAR

BAKINIZ ÖNCELİK
BELİRLEME
SIRALAMASI

İKİNCİDERECE

GECİKTİRİLEBİLİR

SARI

HASTANIN
ACİL
GEREKSİNİMİ VAR AMA

BAKIMA

HAYATİ TEHLİKE YOK

ÜÇÜNCÜDERECE

BEKLEYEBİLİR

YEŞİL

KİŞİLERİN YARALANMALARI ÇOK
HAFİF,
KENDİLERİ GİDEBİLİRLER

DÖRDÜNCÜ
DERECE

ÖLMÜŞ VEYA KAYIP
VAKA

SİYAH

HASTALAR
YAPILACAK
HER
TÜRLÜ MÜDAHALEYE RAĞMEN
HAYATINI KAYBEDECEKTİR;
YA DA YAŞAMSAL BULGULARI
ALINAMIYORDUR (ÖLÜDÜR)

Kaynak: http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/triaj.htm
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BAKINIZ ÖNCELİK
BELİRLEME
SIRALAMASI

BAKINIZ ÖNCELİK
BELİRLEME
SIRALAMASI

BAKINIZ ÖNCELİK
BELİRLEME
SIRALAMASI

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Acil ve ilkyardım, http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/triaj.htm
Asunakutlu, Tuncer (2010), "Kayırmacılığın Temelleri: Benzerlik ve Benzemezlik", Yönetim
ve Örgüt Açısından Kayırmacılık", Editör: Ramazan Erdem, Beta Yay., İstanbul.
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ÖRNEK OLAY

Gemiden en son tahliye edilen Türk kadın şok etti!
Gemide dehşet saatlerini yaşayan 54 Türk vatandaşından 32 kazazedenin, THY’ye ait özel bir
uçakla önümüzdeki saatlerde Türkiye’ye ulaştırılması beklenirken yolculardan dehşet anları
ile ilgili açıklama gelmeye devam ediyor.

"TÜRK OLDUĞUM İÇİN ‘DEFOL’ DİYE BAĞIRIYORLARDI. IRKÇI ŞİDDETE
MARUZ KALDIK"
Yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı’na anlatan yolculardan Ülkü Tiryakioğlu, gemiden
kurtarılan en son kadın olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Irkçı şiddete maruz kaldık.
71 yaşındayım ve Pazar günü ilk kurtarma helikopterleri gelmeye başladığında merdivenin
yanında, hemen önündeydim… 2 Yunanlı olduğunu tahmin ettiğim mürettebat, merdivenin
önünde herkesi tek tek helikoptere bindiriyordu. Ben orada, en önde olmama rağmen hep
bana İngilizce ‘Wait wait (bekle)’ dediler.

Arkadan insanları seçerek, muhtemelen kendi yurttaşlarını yukarı çıkardılar. Beklettiler,
beklettiler ve bu sefer arkamdaki kadınlar beni linç etmeye, can yeleğimden çekmeye
başladılar, montumu parçalamaya çalıştılar.‘Get out (defol)’ diye bağırdılar. Yine Yunanlı
mürettebattan biri geldi ve o da ağzından köpükler saçarak bize, ‘Get out’ diye bağırıyordu.
‘Defol’ diye bağırıyor, geriye itiyordu. Arkadan tek tek seçerek insanları kurtardılar ve daha
sonra o helikopterler de gelmedi. Hep ikişer kişi ikişer kişi kurtarıldı. Benim umudum
kalmadı ve geri döndüm.”
"GAZ ODASINDA, GAZLA ÖLMEYİ TERCİH ETTİK"
Akşam ikinci yangından sonra yeniden helikopterlerin geldiğini söyleyen Tiryakioğlu,
“Yukarıdan ‘Kadınlar gelsin’ diye bir ses duyduk. Sığındığımız küçücük bir oda vardı en üst
katta. Zaten başka da bir yer yoktu. Ona da gaz odası diyoruz. Devamlı gaz soluyorduk, fakat
dışarıda kalmamıza imkan yoktu. O kadar soğuk ve yağmur ile atılan sular… Zaten
sırılsıklam olmuştuk. O gazla ölmeyi tercih ettik. ‘Kadınlar’ denilince yeni bir kurtulma
umuduyla tekrar çıktım. Yine zannediyorum bir mürettebat, ben geçmek isteyince, Türk
olduğumu da anladı ‘No, no’ diyerek, sırayı işaret etti. Sıranın en arkasına düştüm. Bütün
genç erkekler hepsi benim önümdeydi. Yeşil montlu genç bir erkek, kolumdan tutarak beni
arkaya doğru savurdu” diye kurtarma operasyonunu anlattı.
Çok kötü anlar yaşadıklarını dile getiren Tiryakioğlu, “Yani insanlardan gelen çok kötü anlar
yaşadık. Yüzümüze ‘Defol’ diye bağırmaları çok acı oldu. Genç bir kız yüzüme tükürerek,
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‘Defol’ diye bağırdı. Irkçı şiddet çok kötüydü” derken gözyaşlarını tutamadı.
BEN EN SON KURTARILAN KADINIM
Türkiye’de olsa bunların yaşanmayacağını öne süren Tiryakioğlu, “Türkiye’de ne Yunanlılara
ne başka milletten olanlara bu yapılırdı. Onlar bizim misafirimiz diye düşünürdük. Ben hiç
ırkçı değilim, ama her halde olmalıymışım. Gerçekten çok üzgünüm ve ben en son kurtarılan
kadınım. Sonra tüm umutlarım gitti, tekrar gaz odasına girdim ve bekledim. Çünkü artık
umudum yok, beni almayacaklar diye. Sonra gelenlerinİtalyanlar olduğu söylendi. Beni
gördüler ve helikopter pilotları alıp yukarı çekti. Çok kötü anılarla ayrılıyorum. Doğanın,
yangının yaptığından çok beni üzen bu ırkçı davranışlar oldu. 21. yüzyılda yakın
komşumuzdan böyle bir şey göreceğimizi zannetmiyordum. Çok acı oldu” diye sözlerini
sürdürdü.
"BİZE ŞEFKAT GÖSTEREN İTALYANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ben İtalyanlara, İtalyan donanmasına ve bize gösterdikleri şefkate teşekkür etmek istiyorum.
Doktorların gösterdiği yakınlık, çalışanların gösterdiği sevgi ve fedakarlığı asla
unutamayacağım. Kızılhaç görevlileri de son derece şefkatli, güler yüzlü ve iyiydiler” dedi.
Tiryakoğlu, kendilerini karaya çıkaran San Giorgio askeri hastane gemisinin mürettebatı ve
kaptanına da teşekkür etti.

Kaynak: http://www.haber7.com/guncel/haber/1261298-gemiden-en-son-tahliye-edilen-turkkadin-sok-etti
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik dışı davranışlara neden olan kavramlardan ikisi ayrımcılık ve kayırmacılıktır. Afet
yönetimi süreci içinde de bu iki kavrama yönelik uygulamalar söz konusu olabilmektedir. Bu
nedenle, bu uygulamalara neden olan faktörlerin tespit edilip, bunlarla mücadele etmek
gerekmektedir. Ayrıca, hangi durumlarda da pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği
belirlenmektedir.
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BÖLÜM SORULARI
1.

Aşağıdakilerden hangisi müdahale edilmesi gereken durum değildir?

a)

Yaşamını ya da uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye gereksinimi var

b) Hastanın acil bakıma gereksinimi var ama hayati tehlike yok
c)

Kişilerin yaralanmaları çok hafif, kendileri gidebilirler

d) Hastalar yapılacak her türlü müdahaleye rağmen hayatını kaybedecektir; Ya da yaşamsal
bulguları alınamıyordur
e) Ciddi gıda zehirlenmesine maruz kalmak

2.

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri afet/acil durumlara maruz kalanlara yönelik BM Genel Kurulu
tarafindan tanımlanmış temel ilkelerdendir?

a)

İnsanlık ilkesi, Tarafsızlık ilkesi, Yalnızlık İlkesi

b) İnsanlık ilkesi, Subjektiflik ilkesi, Tarafsızlık ilkesi
c)

İnsanlık ilkesi, Kararsızlık ilkesi, Tarafsızlık ilkesi

d) Tarafsızlık ilkesi, Subjektiflik ilkesi, Tarafsızlık ilkesi
e) İnsanlık ilkesi, Subjektiflik ilkesi, Kararsızlık ilkesi

3.

Kayırmacılık türleri ile ilgili doğru eşleştirme hangi şıkta doğru verilmiştir?
I- Akraba kayırmacılığı
II- Eş-dost kayırmacılığı
III- Siyasal kayırmacılık
a- nepotizm
b- kronizm
c- partizanlık

a)

1-c, 2-b, 3-a

b) 1-a, 2-b, 3-c
c)

1-b, 2-a, 3-c

d) 1-b, 2-c, 3-a
e) 1-a, 2-c, 3-b
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4.

Aşağıdakilerden hangisi nepotizmi ifade eder?

f)

Akraba kayırmacılığı

g)

Eş-dost kayırmacılığı

h) Siyasal kayırmacılık
i)

Akaraba kayırmacılığı

j)

Ekonomik kayırmacılık

5.

Aşağıdakilerden hangisi kronizmi ifade eder?

a)

Akraba kayırmacılığı

b) Eş-dost kayırmacılığı
c)

Siyasal kayırmacılık

d) Akaraba kayırmacılığı
e)

Ekonomik kayırmacılık

Cevaplar:
1-c
2-a
3-b
4-a
5-b
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