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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Vatandaşlarını çeşitli tehliklere karşısında korumak kamu yönetiminin asli görevidir.
Hükümetler, bu sorumluluk gereği yasal ve kurumsal düzenlemeleri ulusal ve uluslararası afet
yönetim ilkelerine göre kar amacı gözetmeden yaparlar. Ülkemizde ve dünyada yaşanan afet
tecrübeleri göstermiştir ki afetin etkilediği alan ve insan sayısı arttıkça ulusal afet yönetim
mekanizmaları yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda ulusal hükümetlerin çağrısı kapsamında
uluslararası topluluklara ve/veya ülkelerin bünyesinde faaliyet gösteren örgütlenmeler afetlerin
yönetiminde ulusal hükümetlere yardım etmektedir. Afetlerde risk yönetimini hedefleyen modern
afet yönetim anlayışında uluslararası afet kurumlarının ilkeleri ve uygulamaları konusunda bilgi
vermeyi amaçlayan bu kitap Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı ön lisans düzeyindeki
öğrencilerimize bir kaynak oluşturacaktır.
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1. AFET ve AFET TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde afet tanımı, afet tipleri ile ulusal ve uluslarası düzeyde toplumları etkileyen afetler
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Birleşmiş milletlerin afet tanımı?
2. Afetler temel olarak kaç başlık altında incelenir?
3. Afetler ile ülkelerin gelişmişlikleri arasında bağıntı varmıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet ve Afet tipleri

Uluslararası düzeyde kabul
gören afet kavramlarını,
ulusal ve uluslarası
toplumların maruz kaldığı
afetler konusunda bilgi
sahibi olmak

Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar





Afet
Afet Tipleri
Afet zarar
Zarar toplumsal gelişmişlik
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Giriş

Değişen iklim koşulları, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, sanayi artıkları vb. faktörlerin etkisiyle
dünyadaki afet zararlarında bir yükseliş olduğu gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar, dünyadaki
afetlerin son 30 yılda 6 kat arttığı, artan nüfus yoğunluğu nedeniyle jeolojik ve meteorolojik kökenli
afetlerden yaşamını kaybedenlerde de önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Bu artış ile
mücadele için kamu, sivil ve özel sektörün birlikte hareketi çok önemli bir hal almaktadır.
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Afet
Afet insanlığın varoluşundan günümüze kadar olan süreçte yaşamlarını, psikolojilerini ve ekonomik
yapılarını etkileyen veya derinden sarsan durumlar ortaya çıkardığı için büyük önem
oluşturmaktadır. Ülkemiz geçmişten günümüze kadar birçok afet ile karşı karşıya kalmak zorunda
kalmıştır. Bu durum oluşmasında ki başlıca sebepler ise ülkemizin jeolojik ve topoğrafik yapısıdır.
Birçok bilim alanı veya kurum afet tanımı ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmıştır. Ancak bu eğitim
programı içinde Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Örgütü tarafından kabul edilen afet tanımının
kullanılması daha uygun olacaktır. Bu tanımda “İnsanlar için , fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve
yerel imkanlar ile baş edilemeyen her türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara” AFET
denmektedir. Bu tanıma göre bir olayın afet olarak kabul edilmesi için toplumlar ve yerleşim
birimlerinde kayıplar meydan getirmesi veya normal yaşam tarzında olumsuz etkiler oluşturması
gerekmektedir.

Afet Türleri

Son yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimi, kentsel nüfus artışı, enerji talebi için doğanın tahrip
edilmesi ve küresel iklim değişimi gibi insan aktiviteleri afetlerin etkilerinin artmasına veya
yenilerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ancak bir tehlikenin afete dönüsmesi sadece
tehlikenin büyüklüğü ve yoğunluğu ile alakalı değil, bu etkiye maruz kalan toplumun bu tehlikelere
karşı ne kadar hazırlıklı olması ile ilişkilidir.
Afetler; doğa ve insan kaynaklı afet olarak ikiye ayrılmaktadır.


Doğa Kaynaklı Afetler: Oluşumları tabiat olaylarına dayanan afetlerdir. Doğa kaynaklı
afetlerde kendi içinde;

* Ani gelişen doğa kaynaklı afetler (Deprem, Sel, Toprak kayması (Heyelan), Kaya düşmesi, Çığ,
Fırtına, Hortum, Volkan Patlamaları, Yangın vb.)
* Yavaş gelişen doğa kaynaklı afetler (Erozyon ve Çölleşme, Kuraklık, Küresel ısınma ve iklim
değişikliği, Kıtlık, Açlık, Şiddetli soğuklar, vb.), olarak sınıflandırılır.


İnsan Kaynaklı Afetler: Doğanın kendi gücü dolayısıyla değil de insanın doğaya olan
etkileşiminin aşırılaşması sonucunda oluşan afetlerdir. Eğitimsizlik, bilgisizlik, dikkatsizlik,

yeterli önlemlerin alınmaması gibi sebeplerden ötürü ortaya çıkarlar.
İnsan kaynaklı afetler;
• Nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar,
• Bilişim teknolojileri/Bilişim saldırıları,
• Taşımacılık kazaları,
• Endüstriyel kazalar,
• Aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar,
• Göçmenler ve yerlerinden edilenler, şeklinde sınıflandırılmaktadır.
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Doğal Kaynaklı Afetler
Dünyada süre gelen doğa olayları, insanların yaşamını duraksatacak ciddiyette ve olumsuz
bir yönde etkilediğinde genel olarak doğal afet diye de nitelendirilebilmektedir. Ancak doğa
olaylarının afete dönüşmesi, olayın şiddetine bağlı olmasının yanında bu doğa olaylarına karşın
insan toplumunun ne derecede hazırlıklı olması da çok büyük önem arz etmektedir. Örneğin dere
yataklarının yapılaşmaya açılması muhtemel bir aşırı yağışın sel felaketine dönüşmesine zemin
hazırlar ya da ülkemiz gibi ciddi deprem doğurabilecek bir bölgeye oluşabilecek depremlere
dayanıklı bina yapılmaması basit ölçekli bir depremin ciddi hasar ve can kayıplarına yol açabilecek
afete dönüşebilir. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu doğa olaylarının (başta deprem, sel,
küresel iklim değişimi olmak üzere birçok nedenden dolayı) günümüzde sayıları, şiddetleri ve etkili
oldukları süre hızla ve katlanarak artmaktadır. Ülkemiz, jeolojik yapısı ve sahip olduğu morfolojik
ve iklim özellikleri nedeni ile büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğa kaynaklı afetlerle sık sık
karşılaşmaktadır. Türkiye’deki afetler genellikle depremler, kuraklıklar, şiddetli yağış ve seller,
heyelanlar, kaya düşmeleri, orman yangınları, sanayi kazaları ve yangınları, rüzgâr ve kar fırtınaları,
çığlar, sıcak hava dalgası ve sis bağlantılıdır. Türkiye’de doğa kaynaklı afetlerden kaynaklanan
kayıplar ele alındığında, deprem, heyelan ve sel olayları ilk üç sırayı almaktadır. Topraklarımızın
yüzde 66’sı 1’inci ve 2’inci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Nüfusu bir milyonun
üzerindeki 11 büyük kentimiz ile ülke nüfusunun yüzde 70’inin ve büyük sanayi tesislerinin yüzde
75’ inin kurulmuş bulunduğu bölgelerde, büyük bir deprem olma olasılığı çok yüksektir. 1900 –
2012 yılları arasında hasar yapan 287 deprem meydana gelmiş ve bu depremler nedeniyle 100.000
kişi hayatını kaybetmiş, 170.000 kişi yaralanmış ve 700.000 konut ağır hasara uğramıştır. Seller yol
açtıkları acılar ve ekonomik kayıplar açısından Türkiye’de en sık görülen ve en çok ekonomik kayba
neden olan doğal afetler arasındadır. 1955 ve 2009 yıllarını kapsayan sel veri tabanı Türkiye’de
1400 kişinin ölümüne ve 30.800 yerleşim biriminin ciddi hasarına yol açan 4.067 sel olayıyla ilgili
bilgi sağlamaktadır. Selden en çok etkilenen iller sırasıyla İzmir, Rize, Kahramanmaraş ve
Trabzon’dur (AİGM veri tabanı, 2009). 1999 ve 2000 bahar ayları boyunca ülkenin güney
bölgelerinde tarım üretiminde yüzde 30’luk düşüşe neden olan aşırı kuraklıklar yaşanmıştır. Sıcak
hava dalgaları orman yangınlarının yanı sıra insan ve hayvan ölümlerinde de artışa neden olmuştur.
Bu nedenle iklim değişiklikleri Türkiye’de ve aynı enlem kuşağında olan komşu ülkelerimizde
çevresel, sosyal ve ekonomik problemlere yol açabilmektedir. 2015 yılında Yunanistan da çıkan
büyük orman yangını başkenti tehdit eden büyük bir afete dönüşmüştür. Heyelanlar, kaya
düşmeleri, çığlar ve diğer afetler de son 50 yıldır birçok hayat kaybına ve büyük ölçüde ekonomik
kayba neden olmuştur. 1955’den 2009’a kadar heyelanlar 5.472 yerleşim birimini etkilemiş ve 200
kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu dönemde 68.300 konut daha güvenli bölgelere taşınmıştır. Kar
çığları, kar yağışının yoğun olduğu Ege’nin dağlık kesiminde, doğu ve güneydoğu bölgelerinde
sıklıkla gözlemlenmektedir. 1950’den 2009-2010 yıllarına kadar 1.420 kişinin ölümüne, 417 kişinin
yaralanmasına ve 6.182 yerleşim biriminin hasarına neden olan 1.380 kar çığı meydana gelmiştir.
OrtaAnadolu ve Doğu Anadolu ile Kayseri, Niğde ve Tunceli illeri kaya düşmelerinden daha fazla
etkilenmektedir. Afet nedeniyle oluşan ekonomik kayıplar GSMH’daki orana göre Bağımsız
Devleter Topluluğu (BDT) ve Avrupa’daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de en
yüksektir. Azalan yağışlarla artan sıcaklıklar birleşerek özellikle ülkenin güney ve batı bölgeleri
için ciddi su sıkıntılarına neden olmaktadır. Bu durum özellikle çiftçilerin gittikçe artan su
ihtiyaçlarıyla daha da kötüye gitmektedir. Bazı havzalardaki yüzey sularının yaklaşık yüzde
20’sinin 2030 yılına kadar yok olacağı tahmin edilmektedir. İklim değişiminin sonuçları toprak
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kullanımını ve havzaların toprak örtüsünü ciddi şekilde etkileyecektir. Türkiye kıyıları, kıyı
erozyonu ve selden olumsuz etkilenmektedir. Akdeniz kıyı bölgesinde su ihtiyacı taban suyu
düzeyini düşürmekte ve birçok kıyısal akiferde deniz suyu karışmasına yol açmaktadır. Türkiye
topraklarının yüzde 80’i farklı düzeylerde toprak erozyonuna maruz bırakılmaktadır. 1955 ve 2007
yılları arasında 500.000 hektarlık alan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla
Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ağaçlandırma projeleri ve erozyon kontrol
faaliyetleri kapsamına alınmıştır. 1977 ve 2007 yılları boyunca 1,5 milyon dönümlük orman alanını
olumsuz etkileyen 69.000 orman yangını olmuştur. Her yıl 13.000 hektarlık orman alanı kül
olmaktadır. İklim değişikliği tarih boyunca sürüp giden doğal bir olgu olmasına rağmen, hiçbir
dönem bugünkü kadar hızlı gerçekleşmemiş ve insanın tespit edilen etkisi de bu kadar büyük
olmamıştır. Böylece, son yıllarda dünyanın birçok bölgesi şiddet, etki, süre ve oluştuğu yer
bakımından eşi ve benzeri olmayan çok sayıda hidro-meteorolojik afete sahne olmaktadır. Bu
değişimler, dünya üzerindeki canlı yaşamını ve toplumların sosyo-ekonomik gelişimini de tehdit
etmektedir. Güncel iklim şartları bakımından Türkiye’de küresel iklim değişikliğinin etkileri daha
çok su kaynaklarımızın azalması, sıcak hava dalgaları, kuraklık ve sellerdeki artış ile birlikte tarımda
verimliliğin düşmesi olarak kendini göstermektedir. Bazı bölgelerde azalan yağışlarla artan hava
sıcaklıkları, ciddi kuraklık ve su sıkıntılarına neden olmaktadır. Bazı bölgelerde ise su ve rüzgâr
erozyonu nedeniyle önemli toprak kayıpları olmaktadır. Yer altı su seviyesinin düşmesi de uzun
mesafeli göçlere neden olmaktadır. Akdeniz kıyı bölgesinde hızla artan su ihtiyacı taban suyu
düzeyini düşürmekte ve birçok kıyısal akifere deniz suyu karışmaktadır. Ormanlarımızın yapısı
böcek ve hastalıklara karşı dayanıksız hale gelmekte ve kitlesel boyutlarda olmasa da gözle görülür
ağaç kurumaları ve orman yangınları artış göstermektedir. Ayrıca iklim değişikliğinin yol açtığı
ekosistem değişiklikleri türlerin yoğunluğunda ve çeşitliliğinde, göç yollarında, çiçeklenme,
yumurtlama dönemlerinde ve genetik frekanslarında değişiklikler olmaktadır. Vektörlerle bulaşan
hastalıklar (Malarya, Batı Nile virus enfeksiyonu, Lyme hastalığı ve hantavirus enfeksiyonu, Kırım
Kongo Kanamalı Ateşi, Zika Virüsü gibi) daha sık görülmektedir. Bunun en önemli nedeni iklim
değişikliği ile kemirgenlerin artması, vektörlerin daha kolay üremeleri ve olgunlaşmalarının daha
çabuk olmasıdır. İklim değişikliği sonucunda göçmen kuşlarının göç yolları değişmekte ve bu
durum da yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü son dönemde
de bu gerçeği vurgulayan bültenler yayınlayarak iklim değişikliğinin tüm dünya için artan bir risk
olduğunu kabul etmektedir.
İnsan Kaynaklı Afetler
İnsan Kaynaklı Afetler; insani faktörlerin etkin olduğu nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar,
endüstriyel kazalar ve büyük göçler gibi olayların yanı sıra yanlış ve eksik planlama ve
uygulamaların neden olduğu yerel ve bölgesel karakterli olgu ve olaylar ile bunların doğurduğu afet
nitelikli sonuçların tümüdür. İnsan faktörlerinin etkin olduğu afetler, bazen kendi başına
tetikleneceği gibi bazen de doğa kökenli bir afet tarafından da tetiklenebilir. Yanlış yer seçimi,
plansız ve düzensiz yapılaşmadan kaynaklanan pek çok hatalar zinciri birçok yerleşim alanlarımızı
insan kaynaklı afet riski ile karşı karşıya bırakmıştır. Örneğin, İstanbul’da Ümraniye çöplüğünün
patlaması, radyoloji servisinden çıkan radyoaktif atıkların hurdacılara teslim edilmesi, sel altında
kalan mahalleler, itfaiyenin giremediği sokaklar nedeniyle yanan konutlar, patlayan benzin
istasyonları sonucu ortaya çıkan can kayıpları kentlerimizin ne denli tehlike altında olduğunu ortaya
koymaktadır. Ayrıca kentlerde, afetler sonrası gelişen ikincil tehlikeler ve teknik alt yapı hasarları,
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üzerinde durulması gereken risk faktörleridir. Oluşumu insana bağlı afetler çoğunlukla insanların
dikkatsizlik, tedbirsizlik, umursamazlık ve sorumsuzluk nedeniyle meydana getirdiği kazaların
kontrol edilemez bir boyut geçmesi ile oluşmaktadır.

Ülkemizde ve Dünyada Yaşanan Afetler

Değişen iklim koşulları, hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme vb. faktörlerin etkisiyle
dünyadaki afet zararlarında bir artış olduğu gözlenmektedir. Yapılan araştırmalar, dünyadaki
afetlerin son 30 yılda 6 kat arttığı; jeolojik ve meteorolojik kökenli afetlerden yaşamını
kaybedenlerde de önemli bir artış olduğunu göstermektedir. Özellikle dünyamız atmosferinde
sürekli bir artış gösteren sera gazları, Yerküre’nin ısınım dengesini bozarak atmosferdeki doğal sera
etkisini kuvvetlendirmektedir. Kuvvetlenen doğal sera etkisi de beraberinde küresel sıcaklıklarda
bir artış oluşturmaktadır. En gelişmiş iklim modellerine göre 1990–2100 yılları arasında 1,4°C –
5,8°C arasında bir artış olacağı öngörülmektedir. Günümüzde ve son on yıllık süreçte birçok
meteorolojik kökenli afete yol açan küresel ısınma eğilimi, kuşkusuz ki gelecekte de birçok afetin
oluşumuna neden olacaktır. Doğal döngünün doğal olmayan bir şekilde değiştirilmesiyle, hidrolojik
döngünün değişmesi, deniz ve buzul alanlarının daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, ekolojik
sistemlerin zarar görmesi, salgın hastalıkların yayılması, iklim değişikliğinin kendini gösterdiği sel
ve kuraklık gibi ekstrem olayların daha sık oluşması, bu konunun ciddiyeti açıkça ortaya
koymaktadır.
İnsan kaynaklı faaliyetlerin neden olduğu bu küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerine
karşı uluslararası alanda atılan ilk ve önemli adım 1992 yılında Brezilya’nın Rio de Janerio’a
kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda imzaya açılan
BM iklim değişikliği Çevre Sözleşmesi’dir (BMİDÇS-United Nations Framework Convention on
Climate Change). 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye halen, aralarında ülkemizin
de bulundğu 195 ülkenin yanısıra, Avrupa Birliği(AB) de taraftır. Ülkemiz bu sözleşmeye 2004
senesinde katılmıştır. BMİDÇS iklim değişikliğiyle mücadelede geleceğe dönük temel bir adım
teşkil etmesine karşın sera gazı salımlarının dünyanın her yerinde artmaya devam etmesi ve iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerinin giderek daha fazla hissedilir olması üzerine, özellikle gelişmiş
ülkelerin kararlı ve bağlayıcı yükümlülükler alması için 1997 yılında Kyoto şehrinde 3. Taraflar
meclisinde yeni kararlar alınarak 1999 yılında imzaya açılmıştır. Bu protokol 2005 yılında Rusya
Federasyonu’nun onaylaması ile de yürürlüğe girmiştir. Kyoto Protokol’üne ülkemiz (2009 da
imzalamıştır) de dahil olmak üzere 192 ülke ve AB taraftır. Ulusal ve Uluslararası afet yönetiminde
afete neden olabilecek risklerin azaltılması ilkesine uygun olan bu adımlar Akdeniz Havzası
üzerinde bulunan ülkemiz ve komşularımızın meteorolojik afetlere maruz kalma oranını
azaltacacaktır. Ülkemizde gerçekleşen afet tiplerini inceledikten sonra dünyada gelişen afetler
incelendiğinde 1994 ile 2013 yılları arasında yani 20 yıllık bir dönemde küresel ölçekte meydana
gelen 6,873 doğa afetinde 1.35 milyon insanın hayatını kaybettiği görülmektedir. Bu değer yılda
hemen hemen 68,000 insanın öldüğünü göstermektedir. Buna ilaveten, 20 yıllık dönemde her yıl
218 milyon insan afetzede olmuştur. Deprem, tsunami, volkanik püskürme ve kütle hareketleri gibi
jeolojik afetlerin sıklığı bu periyod için önemli bir yer tutmaktaysa da, iklimle ilgili olaylardaki
sürekli artış (özellikle su baskınları ve fırtınalar) afet sayılarının önemli miktarda artmasına neden
olmaktır. Küresel afet kayıtlarının tutulduğu Acil Olaylar Veritabanı’na (Emergency Events
Database - EM-DAT) göre kayıtları, 2000 yılından beri 341 adet iklimle ilgili afetin meydana
geldiğini göstermektedir. Yani 15 yıllık bu tablo 1994 ile 2000 yılları arasındaki ortalamanın % 44
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fazlası demektir. 1980-1989 arasındaki döneme kıyasla iki kat artış demektir. Afet Kaynaklı Salgın
Hastalıkları Araştırma Merkezi’nin (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, CRED)
istatistiklerine göre, 1988’den 2007’ye kadarki dönemde meteorolojik kökenli afetler ile hidrolojik
kökenli afetlerin artış oranları birbiriyle uyumludur. Taskın ve kütle hareketleri, meteorolojik
olaylarla bağlantılı geliştiği için, birçok siddetli hava olayı beraberinde hidrolojik kökenli afeti
getirir. Ekstrem sıcaklıklar (sıcak ve soğuk hava dalgaları), kuraklık ve orman yangınları gibi
klimatolojik kökenli afetlerin frekansında 1990’ların ortasından başlayarak bir artış gözlenir. Her
yılın bir önceki yıldan daha kurak olma olasılığının artması ve buna bağlı olarak 1990’lardan
başlayarak küresel sıcaklıklardaki artıs, kış aylarındaki dondurucu soğuklar ile yaz aylarındaki aşırı
yüksek hava sıcakları canlı yaşamı için önemli bir tehdit oluşturur. Yıkıcı afet zararlarına yol açan
nedenlerin ülkelerdeki sosyo-ekonomik koşullardan ve siyasal ilişkilerden bağımsız olmadığı,
insanları asıl öldürenin de bu az gelişmişliğin yarattığı koşullar olduğu da ortaya çıkmıştır. Afetlerin
% 56’sı gelişmiş ülkelerde olmakla birlikte bu afetlerin yol açtığı can kayıplarının oranı % 32
olurken; afetlerin % 44’ünün meydana geldiği az gelişmiş veya geri kalmış ülkelerde ise afet
ölümlerinin % 68’i meydana gelmektedir. Başka bir ifadeyle, gelişmemiş ülkelerde meydana gelen
her afette ölen insan sayısı, gelişmiş ülkelerden üç kat fazla olmuştur. Bu tablo tehlike ile karşı
karşıya olmaktan çok, ölümlerde başlıca belirleyici faktörün ekonomik kalkınma düzeyinin
olduğunu göstermektedir.
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Uygulamalar
1. Birleşmiş Milletler’e göre afet tanımını inceleyeniz.
2. Meteorlojik afetler ile mücadele de uluslararası bağlayıcılığı olan antlaşmalrı inceleyiniz.
3. İklim değişikliği nedeniyle Akdeniz havzasında bulunan ülkeleri tehtid eden doğal afet nedir.
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Uygulama Soruları

1. Doğal bir olayın afet olarak tanımlanması için gerekli olan iki faktörü sayınız.
2. Meteorolojik afetlerle mücadele neden uluslararası mücadeleyi gerektirir.

23

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

İnsanlar için, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak
veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkanlar ile baş edilemeyen her türlü doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylara Afet denir. Afetler son yüzyılda ülkeleri tehdit etmekte
özellikle meteorolojik afetler birkaç komşu ülkeyi etkileyerek büyük afetlere neden olmaktadır.
Sınırları gözetmeyen bu afet tiplerine karşı Birleşmiş Milletler nezninde sözleşmeler imzalanarak
afetlerin azaltılmasına yönelik adımlar atılmaktadır.
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Bölüm Soruları

1. Bir olayın afet olabilmesi içinaşağıdaki şartlardan hangisi gereklidir?
a. Yağış nedenli olmalıdır
b. Deprem nedenli olmalıdır
c. İnsan nedenli olmalıdır
d. Rüzgar nedenli olmalıdır
e. Normal yaşamı durdurmalıdır
2. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı afet olarak değerlendirilmez?
a.Yerleşim yerini vuran bir çığ
b. Baraj taşkınına neden olan yağış
c. Sınırları aşan kontrolsüz ve kitlesel insan göçü
d. Küresel Isınma
e. Erozyon ve takiben çölleşme
3. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı bir olayın afet olarak kabulü için gerekli değildir?
a. Yerleşim yerini etkilemesi
b. İnsanların yaşamını olumsuz etkilemesi
c. Ekonomik ve sosyal kayıplara neden olması
d. Mutlaka ani gelişen doğa kaynaklı bir olaydan köken almalıdır
e. Yerel imkanlar ile başedilemiyen boyutta olmalıdır
4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı afet olarak değerlendirilmez?
a. Petrol tankeri kazaları
b. Nükleer reaktör kazaları
c. Endüstriyel kazalar
d. Depremler
e. Kontrolsüz göç dalgası
5. Ülkemizde mal ve can kaybına neden olan başlıca doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
a. Heyelan
b. Deprem
c. Sel
d. Kuraklık
e. Çığ
6. Türkiye’de küresel iklim değişikliğinden ilk ve en fazla etkilenecek bölge aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Akdeniz
b. Karadeniz
c. Marmara
d. Doğu Anadolu
e. İç Anadolu
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7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Doğa ve insan kaynaklı afetlerin oluşma sıklığı aynıdır
b. Doğa kaynaklı olayların tümü afete dönüşür
c. İklim değişikliği Dünyada doğa kaynaklı afet oranını etkilememektedir
d. Depremler önlenebilir doğa olaylarıdır
e. Küresel ısınma bulaşıcı hastalıkların yayılmasını arttırmaktadır
8. Dünyada iklim değişikliği ile ilgili ilk ve temel antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sendai Antlaşması
b. Hyogo Antlaşması
c. Ichteon Antlaşması
d. Kyoto Ptotokolü
e. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi
9. Aşağıdakilerinden hangisi dünyada küresel afetlerin kayıtlarının tutulduğu veri
tabanlarından biridir?
a. WHO
b. WDO
c. FAO
d. EM-DAT
e. ERA
10. Afetlerin yıkıcı faaliyetlerinin artmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?
a. Afetler konusunda toplum bilinç düzeyi
b. Afetzede ülkenin siyasi otoritesi
c. Afetzede ülkenin yüzölçümü
d. Afetzede ülkenin ekonomik gücü
e. Afetzede ülkenin hazırlık düzeyi
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Cevaplar
1) E, 2) C, 3) D, 4) D, 5) D, 6) A, 7) E, 8) E, 9) D,10) C
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2.AFET YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz

Afet olgusunun boyutu ve çeşidi ile orantılı olarak “afet yönetimi” kavramının da, oluşan
duruma göre şekil aldığı söylenebilir. Küçük çaplı bir afet olayı karşısında oluşturulacak yönetim
modeli ile doğal ya da teknolojik nedenlerden kaynaklanması, bölgesel ya da ülkesel ölçekte etki
doğuran bir afette oluşturulacak yönetim modeli büyük farklılıklar içerir. Afet olgusunun bu
değişkenliğini kontrol edecek sistematik yaklaşımlar hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Afet yönetiminin tanımı nedir?
Geçmişten günümüze afet yönetim modelleri nelerdir ?
AFAD kurulma süreci ve misyonu nedir?
AFAD afet yönetiminde süreci yönetmek için birlikte çalıştığı kurumlar.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Afet yönetim ilkeleri
ülkemizde afet yönetimi

ve

Afet yönetim ilkelerinin
öğrenilmesi.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar


Afet Yönetimi



Risk Yönetimi



Kriz Yönetimi



AFAD



TAMP
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Giriş

Ülkeler farklı tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve meteorolojik özellikleri
sonucu her zaman farklı tipte ve ölçüde doğal afet riskine maruz kalırlar. Bununla birlikte çarpık
kentleşme, afet yapısının yetersiz oluşu, özellikle sel ve heyelan riski bulunan bölgelerde oluşan
yeni yerleşimler, erozyon ve çölleşme ekonomik ve sosyal maliyetlerini ciddi boyutlara taşımıştır.
Bu nedenle insanları afetlere karşı koumak ve dirençli toplumlar oluşturmak etkili afet yönetim
uygulamalarınn hayata geçirilmesine bağlıdır.
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Afet Yönetimi

İnsanoğlu gelmiş olduğu bilgi ve teknoloji düzeyine karsın, doğal afetlere neden olabilen deprem,
kuraklık, volkanik patlama ve fırtınalar gibi doğal olayların oluşumu üzerinde herhangi bir etkiye
sahip değildir. Özellikle bunların önlenmesi açısından insanoğlunun yapabilecekleri çok sınırlıdır.
Günümüzde ve gelecekte afetler karsısında yapılabilecek en etkili ve tek hareket, bu afetlerin
etkilerinden kurtulmak veya bunların toplum üzerindeki etkilerini en aza indirmek için araştırmalar
yapmak, çeşitli planlar geliştirmek ve bunları uygulamaya koymaktır. Afetlerin önlenmesi ve
zararların azaltılabilmesi için, afet öncesi ve afet sonrasında yapılması gereken teknik, yönetsel ve
yasal çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili bir uygulama
yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen deneyimlerin ışığında mevcut sistemi geliştiren
çok yönlü bir yönetim yaklaşımı ve uzmanlık alanına Afet Yönetimi denir. Afet yönetimi süreklilik
gösteren dinamik bir yönetim biçimidir. Sağlık alanından kurtarmaya, eğitimden imara, yerel
birimlerden uluslararası kurumlarla işbirliğini içeren işlemler bütünüdür.
Bu açıdan, afet olgusunun boyutu ve çeşidi ile orantılı olarak “afet yönetimi” kavramının da, oluşan
duruma göre şekil aldığı söylenebilir. Küçük çaplı bir afet olayı karşısında oluşturulacak yönetim
modeli ile doğal ya da teknolojik nedenlerden kaynaklanması, bölgesel ya da ülkesel ölçekte etki
doğuran bir afette oluşturulacak yönetim modeli büyük farklılıklar içerir. Genel olarak 1990 lardan
önce uygulanan afet olduktan sonra duruma müdahale anlayışı artık değişmiştir. Afet sonrası
müdahale kadar, afet zararlarını azaltmada afet olmadan önce yapılacak hazırlıkların önemi
kavranmış ve bu içerik geliştirilmiştir. Afet Yönetim modeli süreklilik gerektiren ve iç içe girmiş
evrelerden oluşan bir modeldir Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, bu modele göre afet yönetimi;
zarar azaltma, hazırlık, kurtarma ve ilk yardım, iyileştirme ve yeniden yapım evrelerinden
oluşmaktadır. Afet yönetimi ile ilgili yaklaşımı Şekil 2.1’de vurgulandığı gibi afet yönetimi
birbirine ilişkili ve birbirini tamamlayan bir “RİSK YÖNETİM SÜRECİ” olarak ele alınmalıdır.
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Şekil 2. 1

Afetler devletlerin vatandaşlarını korumak ve yaşamlarını tehdit eden unsurları süratle
ortadan kaldırmakla hükümlü olduğu özel süreçlerdir. Bu süreçte kamu yönetimi afete uğrayan
insanların kurtarılması ve toplumun en kısa sürede normal yaşantısına dönmesi için gerekli adımları
kar amacı gütmeden mümkün olduğunca hızlı şekilde uygulamaya sokmaya hükümlüdür. Bu
gereklilik kamu hizmetinin devamlılık ilkesinin bir gereğidir. Bu nedenle doğal veya insani nedenler
ile oluşan kriz anında bu karaları alabilecek tek güç devlettir. Ancak devlet tüm örgütsel yapısı ile
farklı nedenler sonucu gelişen kriz durumları için yeterli planlama şemaları çıkaramazsa afetlerin
etkilediği toplumla birlikte kolektif strese girer ve gelişen kriz karşısında akılcı çözümler üretme
yeteneğinden uzaklaşır. Bu olumsuz tabloyu olabilecek en düşük zararla atlatabilmek devlet ile
toplumların dayanışma ile hareket etmesine bağlıdır. Bu birlikteliği de ancak afet yönetim
kurgusunun yukarıdan aşağıya düzenlemeye dayanan bir model yerine dinamik, esnek, sivil toplum
kuruluşlarını (STK) ve özel sektörü içine alan bir ağ modeli ile sağlanabilir. Bu modelin afet
yönetiminde başarıyla uygulanması kamu yönetiminin disiplinlerarası çalışma kültürünü inşa etmesi
gerekmektedir. Bu gereklilik ülkemizin 10. Kalkınma Planı Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas
Komisyonu raporunda da vurgulanmıştır. Afetlerin öncesi, afet anı ve sonrasıyla (zarar azaltma,
hazırlık, müdahale ve iyileştirme) bütün aşamaları bütüncül bir anlayışla yönetebilecek otorite ve
güç, sadece kamu yönetiminin elinde bulunmaktadır. Dolayısıyla afetlere karşı örgütlenme, sadece
afete müdahale ile sınırlı bir örgütsel yapıdan daha fazla kaynak ve gayret gerektirir. Bu kaynakların
ve gayretlerin, afet döngüsünün her aşamasında bütüncül bir anlayışla yönetilmesi, icracı bir
birimden çok, koordinasyonu sağlayabilecek yetki ile donatılmış bir kurumsal anlayışa ihtiyaç
duyar.
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Bu anlayışın da Afet öncesinde, Afet Sırasında ve Afet Sonrasında aşağıdaki belirtilen temel
adımları dinamik, esnek ve katılımcı model ile uygulamaya sokması gerekmektedir.
Afet öncesinde;
• Meydana gelebilecek olaylardan toplumun en az zararla ve fiziksel kayıplarla kurtulabilmesi için
gereken teknik, idari ve yasal tüm önlemleri olaylar olmadan önce almak,
• Mümkün olan hallerde olayları önlemek, mümkün olmayan hallerde ise kurtarma, ilk yardım ve
iyileştirme çalışmalarının zamanında, hızlı, verimli ve etkili bir sekilde yapılmasını sağlamak,
• Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dahil etmek; böylelikle
mevcut riskin artmasını önlemek ve sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak,
• Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli bilgilerle
donatılmasını sağlayacak eğitim programları uygulamak ve toplumda bir zarar azaltma kültürü
oluşturmak.
Afet sırasında;
• Haber alma ve ulasım olanaklarını tekrar sağlamak,
• Arama - kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını başlatmak,
• Her türlü boşaltma ve tahliye islerinin yapılması, insanların hasarlı konutlardan uzaklastırılması
ve bu konutların insanlara daha fazla zarar vermesini önlemek,
• Geçici iskân alanları olusturarak insanların yiyecek, içecek, giyecek, yakacak teminini saglamak,
• Her türlü güvenlik önlemini almak,
• Çevre sağlığı ile ilgili önlemler almak,
• Hasar tespiti çalışmalarını başlatmak,
• Yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. ikincil afetleri önlemektir
Afet sonrasında;
• Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak ve sağlıklarına kavusmalarını saglamak,
• Afetlerin dogurabilecegi ek tehlike ve risklerinden insan canını ve malını korumak,
• Afetten etkilenen toplulukların yaşamsal gereksinimlerini mümkün olan en kısa zamanda ve en
akıcı yöntemlerle karsılamak ve hayatın bir an önce normal hale getirilmesini sağlamak,
• Afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya yaraların
bir an önce sarılmasını sağlamak,
• Afetten etkilenen topluluklar için güvenli ve gelişmiş yeni bir yasam çevresi oluşturmak.
Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topoğrafyası ve meteorolojik özellikleri gibi nedenlerle
her zaman doğal afet riskine sahip olan bir ülkedir. Bununla birlikte çarpık kentleşme, afet yapısının
yetersiz oluşu, özellikle sel ve heyelan riski bulunan bölgelerde oluşan yeni yerleşimler, erozyon ve
çölleşme ülkemizde olan afetlerin ekonomik ve sosyal maliyetlerini ciddi boyutlara taşımıştır.
Yapılan araştırmalarda doğa kökenli afetlerin her yıl Türkiye gayri safi milli hâsılasının yüzde 3’ü
oranında doğrudan ekonomik kayba yol açtığı görülmektedir. Ancak doğrudan ekonomik kayıpların
yanında pazar kaybı, üretim kaybı, işsizlik, iş gücü kaybı gibi dolaylı ekonomik kayıplar da göz
önünde bulundurulduğunda toplam kayıp yılda gayri safi milli hâsılanın yüzde 4-5’ine
yaklaşmaktadır. 1960’ların başından beri hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze
“Afet Yönetimi’ni ilgilendiren afet yönetim zincirindeki tüm aşamaları içeren uygulama
düzenlemeleri ve yönetmelikleri vardır. Ancak “1999 İzmit Körfezi Depremi” tüm bunların yeterli
olmadığını en azından etkili şekilde işlemediğini ortaya koymuştur. Geçmiş yıllarda Türkiye’de
yaşanan olaylara bakıldığında afetlerle istenilen düzeyde etkin mücadele edilemediği, afet
risklerinin azaltılamadığı görülmektedir. Bu mücadelenin istenilen bir etkinlikte yürütülememesinin
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nedenleri arasında önleme, risk azaltma ve hazırlık çalışmalarına yeterince önem verilmemesi, afet
konusunda benzer görevlere sahip birçok kurumun bulunması ve bunlar arasında iyi bir işbirliği ve
koordinasyonun sağlanamaması, yetki karmaşalarının yaşanması, sosyo-ekonomik koşulların göz
ardı edilmesi gibi faktörlerde sayılabilir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diğer Kurumlar

Yukarıda sıralanan nedenleri ve afet yönetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla
29.05.2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun” TBMM’de kabul edilmiş ve 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD)” kurulmuştur. Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek İyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsamaktadır.
5902 sayılı kanunun TBMM’de kabulünden sonra kuruluş çalışmalarını tamamlayan AFAD,
17.12.2009 tarihinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla aktif hale getirilmiştir. Afet ve
Acil Durum Yüksek Kurulu kararından sonra Afet İşleri, Sivil Savunma ve Türkiye Acil Durum
Yönetimi genel müdürlüklerinin görevleri AFAD Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
tarafından yapılmaya başlanmıştır. Bu kanunla; illerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı İl
Afet ve Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştur. Sivil Savunma Koleji, Afet ve Acil Durum Eğitim
Merkezine dönüştürülmüştür. Sivil Savunma, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri teşkilat ve
personeli ile birlikte bulundukları ilin il özel idaresine devredilmiştir. Bu müdürlükler 6111 sayılı
yasayla bulundukları ilin İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bünyesinde ve emrinde görev
yaparlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan Savunma Sekreterliği birimleri ile
Savunma Uzmanlığı kadroları kaldırılmıştır. İl ve ilçe sivil savunma müdürlerinin görevleri sona
ermiştir. Yeni yapılanmayla, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, afetlerin meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, afet sırasında yapılacak müdahale ve afet sonrasında
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanabilmesi beklenmektedir. AFAD kurumu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili
yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.
AFAD, misyonunu “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” olarak, amaçlarını ise aşağıdaki gibi
belirlemiştir:
 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.
Afet doğası gereği yerel nitelikte olup afet risk ve tehlikeleri de ağırlıklı olarak yerel karakter
taşımaktadır. Bu nedenle afetlerle mücadele ve afet ve acil durumlara müdahalede yerel kapasitenin
gücü ve yetkinliği büyük önem arz etmektedir. İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin
tüm unsurlarını içerecek şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum
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müdürlükleri kurulmuştur. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ulusal ve yerel düzeyde müdahale
yönetim sistemini açıklamaktadır. İl Afet Müdahale Planının hazırlanmasından valiler sorumludur.
İl afet müdahale planı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından ilçeleri de dikkate alacak şekilde
hazırlanır. Ulusal düzeyde ana çözüm ortağı bakanlık, yerel düzeyde kurum ve kuruluşun il teşkilatı,
il hizmet grubu operasyon planını diğer destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlayacaktır. Yerel
düzeyde koordinasyon AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) ile irtibatlı olarak
vali tarafından, vali yardımcıları ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile sağlanacaktır.
AFAD’ın görevi ve idari yapısı
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan AFAD,
yürüteceği hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin
alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, bu konularda politikaların üretilmesi ve
uygulanması gibi konularda görev yapmaktadır. AFAD, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum
ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil
toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon yapmaya ve
görev alanına giren konular da düzenleme yapmaya yetkilidir.
AFAD görevlerini aşağıda verilen hizmet birimleri ile gerçekleştirir:

AFAD Başkanı, Başkanlığın en üst amiridir ve kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden
sorumludur. Ayrıca, başkana yardımcı olmak üzere en fazla iki başkan yardımcısı görev
alabilmektedir.
AFAD kuruluşunun ilk yıllarında afet yönetiminin geleneksel afet yönetimi izleri taşıdığını
söylemek pek yanlış olmayacak ancak sonraki yıllarında çıkardığı değişiklikler ile uluslararası
çerçevede afet yönetim anlayışına yaklaşmaya çalıştığı gözlenmektedir.
Bu kapsamda; 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı Resmi Gazetedeyayınlanarak yürürlüğe giren 6525
Sayılı Kanunun 35. Maddesince, 5902 Sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm başlığı “Taşra Teşkilatı”
olarak ve 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18: (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde,
Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
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Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, iç işleri bakanlığı tarafından. Diğer
personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dâhilinde vali tarafından atanır. Müdürlük
personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.
Afet Yönetiminde Görev Alan Kurum ve Kuruluşlar
Afet Yönetim Sistemleri, ister doğa süreçlerinden isterse insan faaliyetlerinden kaynaklansın,
değişik türlerdeki afet tehlikelerini önceden belirleyip risk azaltma ve hazırlık faaliyetlerini olaylar
olmadan önce yürütmek ve acil durumları en az zararla atlatmak esasına dayalı organizasyonlardır.
Bu organizasyonun oluşturulabilmesi ve etkin çalışabilmesi ülkemizdeki merkezi kuruluşlar,
mahalli idareler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve medya gibi toplumun tüm
kesimlerinin içinde yer aldığı kapsamlı bir planlama gerektirir.
Merkezi kuruluşlar Ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar afetlerde ve özellikle deprem
felaketlerinde belirli görevleri üstlenmişlerdir. Kuruluş kanunları gereği, bazı merkezi kurumların
ise afet hizmetlerinde çok önemli yetki ve sorumluluk sahibi olduğu düşünülmektedir. Bu kurumlar
aşağıdaki gibidir.
İçişleri Bakanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Türk Hava Yolları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Sağlık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Kalkınma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Türk Silahlı Kuvvetleri
Harita Genel Komutanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
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Sağlık Bakanlığı
02.11.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde kararnameye göre afet yönetimi ile ilgili görevler Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Bu genel müdürlüğün
görevleri aşağıda yer almaktadır:
a) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
b) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde
hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek,
değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak.
c) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
d) Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma ve acil sağlık
hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.
e) Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar
ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak.
f) Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme,
ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve
depolama faaliyetlerini yürütmek.
g) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık
ve müdahale geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.
h) Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
i) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları
yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişten bu yana hem merkezi, hem de yerel ölçekteki afet yönetim
sisteminin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Merkezi ve yerel düzeylerdeki komiteler
ve kurullarda Türk Silahlı Kuvvetleri de temsil edilmektedir. Özellikle afetlere müdahale ve
iyileştirme faaliyetleri sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu
yana, iyi eğitilmiş ve disiplinli birlikleriyle, gerek arama kurtarma ve gerekse acil yardım faaliyetleri
sırasında, kendi imkân ve kaynaklarıyla, afetlerden etkilenmiş topluluklara, gereken her türlü
desteği vermektedir. 1999 depremleri sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince büyük afetlerde
ihtiyaç duyulan özel arama kurtarma birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi kararı alınarak, tabur
seviyesinde bir arama-kurtarma birliği kurulmuştur. Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler
Komutanlığına bağlı olarak görev yapan bu birlik, depremler, su baskınları, yangınlar, çığ ve kaya
düşmeleri, nükleer, biyolojik ve kimyasal kökenli afetler sonrasında, etkin bir arama kurtarma
faaliyeti yürütebilecek kapasitede olup çok iyi eğitilmiş ve donatılmıştır. Ayrıca Hava, Deniz ve
Jandarma Kuvvet Komutanlıklarınca da kurulmuş bulunan arama kurtarma timleri, yurtiçinde ve
yurtdışında her türlü koşulda, hizmet verebilecek kapasiteye sahiptirler. Diğer taraftan Türk Silahlı
Kuvvetlerince doğal, teknolojik ve insan kökenli afet ve krizlerde sivil-asker işbirliği faaliyetlerini
desteklemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere bir sivil-asker işbirliği tugayı kurulmuştur.
Özellikle büyük afetler sonrasında iyi koordine edilemeyen lojistik destek faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesinde, sivil makamlara yardımcı ve destek olmak amacıyla oluşturulan bu birliğin,
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gelecekte yaşanabilecek büyük afetlerde önemli rol ve görevler üstleneceği tahmin edilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, afete hazırlık ve müdahale planlarını, çeşitli birlikler düzeyinde, kendisi
hazırlamakta ve bu planlar il ve ilçe acil yardım planları ile bütünleştirilmektedir. Ancak bu
planlama faaliyetlerinin sivil-asker işbirliği boyutu ile de değerlendirilmesinde fayda
bulunmaktadır.
Yerel Yönetimler
Yerleşim birimlerinin afet güvenliği sürecinin en önemli aktörleri yerel yönetimlerdir. Bu nedenle
çağdaş afet yönetim modelleri, yerel yöneticiler ve yerel yönetim birimlerinin aktif katılımıyla
bütünleşen yaklaşımların başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde ise yerel yönetimlerin
bu süreçte daha etkin hale getirilmesine yönelik girişimler ancak yakın geçmişte hız kazanabilmiştir.
Yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
afet yönetimi konusunda bazı yetkiler verilmişse de teknik ve mali altyapı yetersizliklerinin devam
etmesi nedeniyle pratikte bir gelişme sağlanamamıştır.
Yerinden yönetim hedeflerine bağlı olarak Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili yapılan son yasal
düzenlemeler 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ve 5216 sayılı
“Büyükşehir Belediye Kanunu”dur. Bu kanunlarla yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate
alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevleri yerel
yönetimlere de verilmiştir. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren 6360 sayılı “Onüç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile büyükşehirlerde İl Özel
İdareleri kalktığından Afet ve Acil durumlarla ilgili görevler daha önemli ve yeni düzenlemelere
ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Bu kanun ile Afet ve Acil durumlara ilişkin hizmetlerin tek elden,
etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacı ile oluşturulan ve İl Özel İdarelerine bağlı olarak görev
yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin konumunun ne olacağı yönünde hiçbir görüş, öneri
ve atıf bulunmamaktadır. Bu konunun en kısa süre içinde giderilmesi gerekmektedir.
Üniversiteler
Üniversiteler gerek akademik araştırmalar gerekse eğitim seminerleri ile ulusal afet yönetim
modelinin oluşturulmasında önemli potansiyele sahiptir. Birçok üniversite, afet yönetimine yönelik
bilgi ve deneyim birikimini bünyelerinde oluşturdukları “araştırma ve uygulama merkezleri” ile
kullanıma sunmakta, bu yolla afet yönetim sisteminin bir parçası haline gelmektedir. Üniversite
araştırma ve uygulama merkezleri, lisansüstü programları ile gerçekleştirdikleri eğitim ve
danışmanlık hizmetleriyle afet yönetimi ile ilgili konularda da sürece önemli katkılar sunmaktadır.
Bu alanda disiplinler arası çalışma kültürünün geliştirilmesinde üniversitelerin önemli rolü olduğu
değerlendirilmektedir.
Meslek Odaları
6235 sayılı Kanun ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 6023 Sayılı kanun ile
kurulan Türk Tabipler Birliği ve 1136 sayılı Kanun ile kurulan Barolar Birliği afet konusunda
çalışmalar yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır ve afet yönetim sisteminin her
aşamasına etkin katılımları gerekmektedir.
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Sivil Toplum Kuruluşları
Halkın afet yönetimine katılımı, özellikle yerel düzeyde etkin afet politikalarının yürütülebilmesi
için olmazsa olmaz bir unsurdur. Sivil toplum kuruluşları, afet yönetiminde
karar verme ve uygulama süreçlerine sivillerin katılımının sağlanması bağlamında çok önemli bir
işlevi yerine getirmektedir. 1999 depremlerini takip eden dönemlerde gönüllülerin
gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde başta arama kurtarma ve afet sonrası diğer hizmetlerin
sağlanmasında bu yapılanmaların önemi anlaşılmış ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gündeme
gelmiştir. Bu nedenle, bir afet yönetim modelinin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde sivil
toplum kuruluşlarının afet yönetim sisteminin her aşamasına katılımının önemi ve gereği sıkça
vurgulanmaya başlanmıştır. Ancak halkın ve sivil toplum kuruluşlarının afet yönetim sistemine
katılımını sağlayacak kalıcı mekanizmaların oluşturulması için somut adımların atılmasında ciddi
bir gecikmeden söz etmek mümkündür. Buna rağmen, afetlere müdahale ve iyileştirme alanlarında
çalışan sivil toplum kuruluşlarının nitelik ve nicelik açısından her geçen gün gelişmekte olduğu
gözlenmektedir. Afet ve acil durumlarda etkin bir şekilde hizmet veren sivil toplum kuruluşları
içerisinde değerlendirilen ancak özel bir statüsü olan en önemli kuruluş Türkiye Kızılay
Derneği’dir.
Türkiye Kızılay Derneği
Kızılay, Türkiye’nin afet yönetim sistemi içerisinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş bir
dernektir. Kurulduğu günden bu yana, Kızılay, afet yönetiminin, hem merkezi hem de yerel
ölçekteki kurul ve komitelerinde, aktif olarak yer almaktadır. 1924 yılından, günümüze kadar olan
sürede Kızılay, afet yönetim sisteminin müdahale ve iyileştirme aşamalarında, barınma, ısınma,
giyecek, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görevler üstlenmiştir. Kızılay
muhtelif zamanlarda, kamu otoritelerinin desteği ile afetlerden etkilenen kişilere nakdi yardım,
inşaat malzemesi yardımı yapmış bazen de uzun süreli geçici veya kalıcı konutları inşa ettirmiştir.
Türkiye Kızılay Derneği halen, 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş,
ancak diğer derneklerden kısmen farklı statüde olan bir kamu tüzel kişiliğidir. Kızılay, uluslararası
insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin temel prensiplerini aynen kabul etmiş
olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren bir tüzükle yönetilmektedir. Ana hedefleri
doğrultusunda faaliyet gösteren Kızılay, 1999 yılı depremleri sonrasında, önemli bir strateji
değişikliği yaparak, yalnızca afetlere müdahale ve iyileştirme aşamalarında değil, zarar azaltma ve
hazırlıklı olma aşamalarında da faaliyet göstermeye başlamıştır. Yine 1999 depremleri sonrasında
Kızılay, Ankara’da çok iyi donatılmış bir Afet Yönetim Merkezi (Afet Operasyon Merkezi AFOM) kurmuş ve bu merkez içerisinde, insani yardım amaçlı deprem araştırma ve bilgi merkezini
faaliyete geçirmiştir. Bu merkezde ayrıca depremler sonrasında hasar ve ihtiyaç tahminleri
yapılmaktadır.
Medya
Afet yönetiminin her aşamasında bilgi aktarımı ve haberleşme özel bir önem arz etmektedir. Halkın
doğru ve güvenli bilgiye ulaşması, medya organlarının bu bilgiye gecikmeksizin ulaşabilmelerine
ve halka doğru olarak aktarabilmelerine bağlıdır. Bu bağlamda, afet yöneticilerine ve medya
yöneticilerine önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir. Afetler öncesinde, zarar azaltma ve
hazırlıklı olma konusunda etkin bir yöntem olan halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
çalışmalarında son derece önemli bir araç olan medya, afet yönetim sistemimize tam anlamıyla
dâhil edilememiştir. Yerleşim alanlarında mevcut tehlike ve risklerin kamuoyu tarafından bilinmesi
için bilgilendirme yapılması ve bu alanda yapılacak zarar azaltma çalışmalarının neler
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olabileceğinin belirlenmesine katkıda bulunması medyanın bu alandaki önemli rollerinden biridir.
Olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarında ise halkın bu dönemlerde aşırı derecede yoğunlaşan
bilgi edinme talebi, medya kanalıyla yeterince karşılanamadığı için büyük afetler sonrasında önemli
sorunlar yaşanmıştır. Çağımızda risk haberleşmesi özel bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.
Medyanın bu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için afet yönetimi konusunda uzman
kişilere de bünyesinde yer vermelidir. Bunun yanında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında da
basınla ilişkiler konusunda uzman kişiler bulunmalıdır.

Uygulamalar
1.
2.
3.
4.

Modern afet yönetiminde risk ve kriz yönetimi hakkında bilgi edininiz.
İzmit depremi ve AFAD kuruluşu arasındaki bağlantıyı araştırınız.
Afet yönetiminde AFAD ile birlikte çalışan kurumları inceleyin.
Afet yönetiminde üniversitelerin görevini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

Günümüz afet yönetiminde risk ve kriz yönetimi kavramlarınıaçıklayınız.
AFAD kuruluşu hakkında bilgi veriniz.
Afet yönetiminde AFAD ile birlikte çalışan resmi kurumlardan 5 tanesini yazınız.
Afet yönetiminde üniversitelerin rolü nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Afet Yönetim Sistemleri, ister doğa süreçlerinden isterse insan faaliyetlerinden kaynaklansın,
değişik türlerdeki afet tehlikelerini önceden belirleyip risk azaltma ve hazırlık faaliyetlerini olaylar
olmadan önce yürütmek ve acil durumları en az zararla atlatmak esasına dayalı organizasyonlardır.
Bu organizasyonun oluşturulabilmesi ve etkin çalışabilmesi ülkemizdeki merkezi kuruluşlar,
mahalli idareler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve medya gibi toplumun tüm
kesimlerinin içinde yer aldığı kapsamlı bir planlama gerektirir. Ülkemizde bu planlamaları
yapmaktan AFAD kurumu sorumludur.
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Bölüm Soruları
1. I. Deprem
II. Kuraklık ve Erozyon
III. Kontrolsüz ve Kitlesel İnsan Göçü
Yukarıda belirtilen hangi olaylar Afet Yönetiminin kapsamına girer?
a.Yalnız I
b. I, III
c. II, III
d. Yalnız II
e. I, II, III
2. Aşağıdaki alnlardan hangisi Modern Afet Yönetimi bileşenlerinden değildir?
a. Eğitim
b.Sağlık
c. Sanat
d. Kent Planlama
e. Kurtarma
3. I. Afet öncesi kriz yönetimini benimser
II.Afet Sonrası risk yönetimini benimser
III. Afet öncesi hazırlık ve eğitim çalışmalarını çok öne çıkarılmasını savunur
Yukarıda belirtilen ilkelerden hangileri Modern Afet yönetimi için doğrudur?
a. I, II, III
b.Yalnız II
c. Yalnız I
d. Yalnız III
e. II, III
4. I.Devlet
II. Birleşmiş Milletler
III. Sivil Toplum Kuruluşları
Modern Afet Yönetimi yukarıdaki yapılardan hangilerini içine alabilir?
a.I,III
b.Yalnız III
c.II,III
d. I, II, III
e. Yalnız I
5. Ülkemizde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilşkin hizmetlerin ülke düzeyinde
yürütmek aşağıdaki kurumlardan hangisinin görevidir?
a.ADEK
b.AFAD
c. USDEP
d. VEDEK
e. BM
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6. I. Kriz odaklı afet yönetimi sistemi kurmak
II. Afet Yönetimi standartlarını yaygınlaştırmak
III. Afetlere hazırlık için eğitim seferberliği başlatmak
Yukarıdaki ilkelerden hangileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın
amaçlarındandır?
a. I, II, III
b. I, III
c. II,III
d. Yalnız III
e. Yalnız I
7. I.Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda sağlık ve insani yardım faaliyetlerine
katılmak
II. Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek
III. Afet ve acil durum bölgelerinde arama faaliyetlerini yürütmek
Yukarıdaki maddelerden hangileri Sağlık Bakanlığı’nın görevleri arasında sayılır?
a.Yalnız III
b. II, III
c. Yalnız II
d. I, II
e.I, II, III

I.Türk Silahlı Kuvvetleri
II.Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası
III. Türkiye Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
8. Yukarıdaki kurumlardan hangisi veya hangilerinin Afet Yönetim Sistemine katkıda
bulunması beklenir?
a. I,II
b. II,III
c. I,II,III
d. Yalnız I
e. Yalnız II
9. Aşağıdakilerinden hangisi ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemini açıklayan
afet planının adıdır?
a. TAMP
b. AFAD
c. USAR
d. INSARAG
e. UAMP
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10. I. Hazırlık
II. Risk Azaltma
III. Etki ve İhtiyaç Analizi
Modern afet yönetimi yukarıdaki basamaklardan hangilesi veya hangilerini
kapsamaktadır?
a.Yalnız III
b. Yalnız II
c. Yalnız I
d. I, II, III
e. I, II

Cevaplar
1) E, 2) C, 3) D, 4) D, 5) B, 6) C, 7) D, 8) C, 9) A,10) D

49

3.KÜRESEL AFET YÖNETİMİ ve KÜRESEL AFET YÖNETİM
İLKELERİNİN OLUŞMASINA TEMEL OLAN ADIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Her Devlet, uluslararası, bölgesel, yöresel, sınır ötesi ve karşılıklı işbirliği de dahil olmak
üzere afet risklerini önleme ve azaltmada birincil sorumluluğa sahiptir. Afet risklerinin
azaltılması tüm Devletleri ilgilendiren ortak bir sorundur ve kalkınmakta olan ülkelerin
kendi koşul ve yetenekleri itibarıyla ulusal afet risklerini azaltma politika ve önlemlerini
etkin bir şekilde geliştirebilme ve uygulayabilme alanları, sürdürülebilir uluslararası
işbirliğinin sağlanmasıyla daha da genişletilebilir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için de yol
gösterici nitelikte olan antlaşmalar incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Afetlerde uluslararası afet yönetim kurumları gereklimi dir?
2. Dünyada “Geleneksel afet yönetim ilkeleri” ile “Afet Risk Yönetim Sistemi” arasında
geçiş Küresel Afet Yönetimine nasıl şekil vermiştir?
3. IDNDR nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Küresel Afet Yönetiminde
Küresel afet
etkili antlaşmalar
etkili
olan
antlaşmalar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

yönetiminde
uluslararası

Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar






Geleneksel Afet Yönetimi
Afet Risk Yönetimi Sistemi
Birleşmiş Milletler
IDNDR
YOKOHAMA Stratejisi
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Giriş

Doğal ve teknolojik afetler ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli bir tehdit unsurudur.
Bu tehditlerin azaltılması ve/veya afet anında bu afetlerde kriz yönetimi için ülkelere yardım
sağlanması uluslararası işbirliğinin arttırılması ve organize edilmesi için temel çerçeveleri oluşturan
“Doğal Afet Etkilerini Azaltma Onyılı”, YOKOHAMA STRATEJİSİ ve Afet Azaltımı için
Uluslararası Strateji Sekretaryası(UN-ISDR)-2000 gibi kuruluşlar bulunmaktadır.
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Küresel Afet Yönetimine Yön Veren Adımlar

Ulusal ve uluslararası camiada kabul gören afet yönetim ilkesi değişik türlerdeki afet
tehlikelerini önceden belirleyip risk azaltma ve hazırlık faaliyetlerini olaylar olmadan önce
yürütmek ve acil durumları en az zararla atlatmak esasına dayalı organizasyonlardır. Toplumsal
mekanizmanın hemen her alanında hızlı değişimlerin meydana geldiği günümüz dünyasında bu eş
güdüm kavramına devlet kurumları, halkın ve sivil toplum unsurları yanında, uluslararası
kuruluşların doğrudan ve dolaylı olarak katıldığı bütünleşik bir yapıyı da dahil etmek gerekir.
Ülkemiz afetlerin önlenmesi, afet anı ve sonrasında ki aşamalarda işbirliği içinde olduğu birçok
küresel alanda faaliyet gösteren kurum bulunmaktadır. Bu kurumların başında BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER(UN) ve KUZEY ATLANTİK PAKTI(NATO) gelmektedir. Bu temel iki grubun
yanında EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ve KALKINMA ÖRGÜTÜ (OECD), HABITAT (Birleşmiş
Milletler’e Bağlı), BM– Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM MÜLTECİLER YÜKSEK
KOMİSERLİĞİ (UNHCR), DÜNYA BANKASI– AFET AZALTIMI ve İYİLEŞTİRME İÇİN
KÜRESEL HİZMET BİRİMİ (WB-GFDRR), DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ(WHO), AVRUPA
BİRLİĞİ(EU), DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ(WMO) gibi kurumlarıda sayılmaktadır. Bu
kurumsal yapıların yanında özel tüzükler ile görevlerini sürdüren KIZILAY-KIZILHAÇ
TOPLULUKARI FEDERASYONU (IFRCRCS) ORGANİZASYONLARI ve özellikle HYOGO
çerçevesinde önemi vurgulanan gönüllü kuruluşlar örn. JDR(Japan Disaster Relief) sayılabilir.
Günümüzde afetlerin artan etkileri ile baş edebilmede ulusal ve uluslararası kurumların kapasiteleri
geleneksel afet yönetim sistemi yaklaşımları çerçevesinde yeterli olamamaktadır. Afetlerle
mücadelede geleneksel yaklaşımların ağırlıkla odaklandığı süreçler afet sonrası müdahale ve
iyileştirme aşamalarını işaret etmektedir. Ancak afet sonrası çalışmaların afetlerin olumsuz
etkilerini azaltmada etkili olamadığı görülmektedir. Bu gelişmeler üzerine özellikle 1990’lı
yıllardan itibaren geleneksel afet yönetimi anlayışında köklü değişiklikler yaratacak dönüşümü
gösteren uluslararası afetler politikası yaklaşımı ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu politika
değişikliği ise “Geleneksel Afet Yönetim Sistemi”nden “Afet Risk Yönetimi Sistemine dönüşümü
öngörmektedir.
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Afet yönetiminde dönüşümü getiren önemli ve somut adımların bazıları aşağıda sıralanmaktadır;
Birleşmiş Milletler’in 1990-2000 yıllarını “Doğal Afet Etkilerini Azaltma Onyılı” (The
International Decade for Natural Disaster Reduction - IDNDR)
Özellikle geleneksel afet yönetiminin değiştirilmesinde uluslararası bir politika oluşturulması
açısından çok önemli bir adımdır. Birleşmiş milletler doğal afetlerin nedenlerinin ve etkilerinin
doğru olarak açıklanmasında sosyal, ekonomik ve politik analizlerin de zorunlu olduğunu
vurgulamak amacıyla BM, 1989 yılında, 44/236 sayılı Genel Kurul Kararı ile 1990-1999 yılları
arasındaki onyılı Uluslararası Doğal Afetler Azaltım Onyılı (IDNDR) ilan etmiştir. Bu karara göre
1990–2000, on yılının amacı, uyumlu uluslararası eylemler aracılığıyla, özellikle de gelişmekte olan
ülkelerde, depremler, rüzgar fırtınaları, tsunamiler, seller, heyelanlar, volkanik patlamalar, vahşi
yangınlar, çekirge istilaları, kuraklık, çölleşme ve diğer doğal orjinli afetlerden kaynaklanan can ve
mal kaybını, sosyal ve ekonomik aksamaları azaltmaktır. Bu süreç kapsamında uluslararası
toplumun işbirliğini teşvik etme ve uygulama konularında özel önem vermeye davet etmiştir. Bu
süreç kapsamında,
 Ulusal afet zarar azaltma politikasını oluştur, bunu kalkınma planına entegre et, bu karar
bölümünden anlaşılacağı gibi afetlerin ülkelerin kalkınma planları üzerinde büyük riskler
oluşturduğu için önlem alınması gereken bir süreç olduğu vurgulanmıştır.
 Bir ulusal komite kur, bunun yardımıyla uluslararası toplumla ilişkiye geç, bu karar
kapsamında Bayındırlık İskan Bakanlığı bünyesinde 17 kişiden oluşan IDNDR Türkiye
Komitesi kuruldu ve alt çalışma grupları kurularak afetler ile ilgili çalışmalar yürütüldü.
 BM Genel Sekreterini bilgilendir, bu yolla BM’i bilgi değişimi, koordinasyon, deneyim
paylaşım yeri olarak kullan
 Önlem al risk olasılıkları konusunda kamuoyunu bilgilendir, hazırlanmak için eğitim yap,
bunun için kitle eğitim araçlarından yaralan,
 Sağlık kuruluşlarına özel önem ver, bunların zarar görebilirliğini azalt, aynı özeni gıda
kuruluşları, sığınaklar, sosyal tesisler için de göster, afete maruz bölgelerde acil durum
gereçlerini depola,
 Bilimsel ve teknik kuruluşlar, finans kuruluşları, sanayi tesisleri, Sivil Toplum Kuruluşları
ile on yıl hedeflerine uygun işler yapılmalı
YOKOHAMA STRATEJİSİ 1994; “The Yokohoma Strategy for safer World (First World
Conference on Disaster Reduction and the Yokohoma Strategy for a Safer World”
Yokohoma konferansı afetleri önleme, hazırlık ve azaltım konusunda ana hatları belirlemiş
ve bir eylem planı uygulamaya geçirilerek IDNDR’nin orta dönem gözden geçirmesi yapılmıştır.
Yokohama konferansında günümüzde de sürdürülebilir kalkınma planlarının vazgeçilmez unsuru
olan afetlerle mücadelenin temellerinin atıldığı önemli bir konferanstır. Ayrıca afetlerin
engellenmesinde sosyoekonomik hususların etkin bir bileşen olarak ortaya atılmıştır. Kültürel
gelenekler, dini değerler, ekonomik durum ve siyasete olan güven sosyal kırılganlığın
belirlenmesinde ve bu bağlamda afetlerin azaltılmasında gereklidir. Dolayısıyla yerel şartlar
57

bilinmeli ve bunu bilen yerel aktörler kullanılmalıdır. Yokohama Konferansı’nda alınan kararları
uygulamak ve ülkelerce uygulanmasını teşvik ederek gözlemlemek amacıyla Birleşmiş Milletler
bünyesinde Afet Azaltımı için Uluslararası Strateji (International Strategy for Disaster Reduction ISDR) biriminin oluşturulması. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Oturumu’nda bu birimin
ve sekreteryasının da UN-ISDR adı altında oluşturulması için karar alınması (karar numarası:
A/RES/54/219),
Bu ilkeler doğrultusunda Yokohama stratejisinde,
•Risklerin doğru belirlenmesi birinci önceliktir;
•Afet sonrasında yardım gereksinmelerini azaltabilmenin yolu, doğru hazırlık ve risk azaltma
(sakınım) çalışmalarıdır;
•Risk azaltma (sakınım) ve hazırlık çalışmaları kalkınma politikasının ayrılmaz bir bütünüdür;
•Sakınım çalışmaları, katılım sağlandığı sürece başarılı olacaktır;
•Afetlere hedef olmaktan kurtulmanın yolu, eğitim-öğretim ve kapasite geliştirmeden geçer;
•Çevre koruma, sakınım politikası açısından bir zorunluluk olduğu gibi, her ülke kendi insan, doğal
ve teknolojik kaynaklarından sorumludur. Ancak bu adımlar atılırken ülkeler birlikte daha çok adım
atmalı. Bilgi ve teknoloji herkese özellikle yoksul ülkelere bedelsiz ve tam zamanında verilmelidir.
Eyleme Geçmede Özellikle Gözetilmesi Gerekenler:
 Risklerin giderilmesi için yeni yöntemler araştırmalıdır;
 Düşük gelir grupları kollanmalıdır;
 Nüfus ve altyapının yoğunluk gösterdiği büyük yerleşim alanları özellikle tehditler
altındadır.
Afet Azaltımı için Uluslararası Strateji (International Strategy for Disaster ReductionISDR) ve Afet Azaltımı için Uluslararası Strateji Sekretaryası(UN-ISDR)-2000
Afetlerin Azaltılması Uluslararası 10 Yılının devamında çalışmaları yürütmek ve koordine
etmek amacıyla kurulmuştur. ISDR afetlere duyarlı toplumların oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Bu amacını yerine getirirken aşağıda sayılı ilkeleri vurgulamıştır;
 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.
 Hazırlık ve yeniden yapılanmayı vurgulayan afet yönetim döngüsünden afet oluşmadan önce
riskten kaçınan ya da azaltan daha geniş kapsamlı bir yaklaşıma geçme ihtiyacı üzerinde
durma ilkesi
 Aynı zamanda tüm seviyelerde risk azaltımı faaliyetlerini yürütmek için daha fazla
farkındalığı, kamuoyu taahhüdünü, bilgi paylaşımını ve ortaklığı destekleyen bir görüş
fikrini gelişmesine zemin hazırlamıştır.
IDNDR ve kurumsal olarak devamı olan UN-ISDR’nin aldığı ilke kararları günümüzde risk
azaltma çalışmaları ile modern afet yönetim programlarının oluşmasına temel hazırlamıştır.
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Binyıl Kalkınma Hedefleri Konferansı (2000)
2000 yılında 189 ülkenin Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelerek kabul
ettikleri Binyıl Kalkınma Hedefleri 2000–2015 yıllarını kapsar. Doğal ve teknolojik afetlerin
sonuçları 8 temel amaçtan oluşan Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir
tehdit unsurudur. Bu nedenle afet risklerini azaltmayı başaran ülkelerin bu hedefleri
gerçekleştirme şansı daha yüksektir. Bu kapsamda dünyada oluşan doğal ve insan yapımı
afetlerin artan sayı ve etkilerinin azaltılması için uluslararası işbirliğinin katlanarak
arttırılması yönünde karar alınmıştır. Aşağıda Şekil 3.1’ de afetlerin ülkelerin kalkınmaları
için ne denli büyük bir engel olduğunu ortaya koyulmuştur.
Şekil 3. 1
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Uygulamalar
1. Küresel afet yönetiminde çalışan kurumlar nelerdir.
2. Afet yönetiminde uluslararası işbirliğini vurgulayan ilk küresel afet yönetim çerçevesi
IDNDR önemini irdeleyiniz.
3. IDNDR kapsamında eğitim ve sağlık kurumlarının organizasyonu hakkında alınmasını
önerdiği özel önlemleri inceleyiniz.
4. Yokohama konferansında Modern afet yönetimi şekillenmesine temel oluşturacak
stratejileri inceleyiniz.
5. Afetlerin gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin kalkınma hedefleri için oluşturduğu
riskleri gündeme taşıyan konferansları irdeliyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Küresel afet yönetiminde faaliyet gösteren kuruluşlardan beş tanesini yazınız.
2. Afetlerin azaltılması on yılı bildirgesinde küresel afetlerde bilgi paylaşımı hakkında alınan
kararalar nelerdir.
3. Yokohoma konferansında ulusal ve birkaç ülkeyi içinde alan afetlerle mücadele stratejileri
nelerdir.
4. Ülkelerin kalkınma hedefleri ile Afetler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Hazırlık ve yeniden yapılanmayı vurgulayan afet yönetim döngüsünden afet oluşmadan önce
riskten kaçınan ya da azaltan daha geniş kapsamlı bir yaklaşıma geçme ihtiyacı üzerinde durma
ilkesinin öne çıkarıldığı adımlar oluşma sürecinin başlangıç kısmı IDNDR sürecidir. Afetler
özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma planlarında diğer gelişmiş ülkelerin planlarında olduğu
kadar büyük yıkımlara neden olmamaktadır. Bu hassas yapısından dolayı küresel afet yönetiminde
gelişmekte olan ülkelerin daha kapsamlı afet yönetim ilkeleri ile gözetilmesi gerekmektedir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdaki kurumlardan hangisi Uluslararası Afet Yönetiminde rol oynamaktadır?
a. FIFA
b.FIBA
c.ILO
d.NATO
e.OPEC
2. I.Uluslararası afet yönetiminde sivil toplum kuruluşları yer alabilir
II. Uluslararası afet yönetimi devlet kurumlarından bağımsız çalışır
III. Uluslararası afet yönetimi gönüllü kuruluşlar üzerinden örgütlenir
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a. Yalnız II
b. I, III
c. I, II
d. Yalnız I
e. II, III
3. Uluslararası Doğal Afetler Azaltım On Yılı Kararları özellikle hangi ülkeler hedef alınarak
ilan edilmiştir?
a.Gelişmekte olan ülkeler
b. Gelişmiş ülkeler
c. Uluslararası Birliklere üye olan ülkeler
d. Asya Ülkeleri
e. Avrasya Ülkeleri
4. I. Bir ulusal komite kur, bunun yardımıyla uluslararası toplumla ilişkiye geç
II. Ulusal afet zarar azaltma politikasını oluştur, bunu kalkınma planına bütünleştir
III. Ulusal afet kurumlarını mutlaka devlet kurumlarından bağımsız hale getir
Yukarıdaki kararlardan hangisi veya hangileri Uluslararası Doğal Afetler Azaltım On Yılı
Kararlarıdan değildir ?
a.I, II, III
b.II, III
c. I, III
d. I, II
e. Yalnız III
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5. I. Risk azaltma (sakınım) ve hazırlık çalışmaları kalkınma politikasının ayrılmaz bir
bütünüdür
II. Risklerin doğru belirlenmesi birinci önceliktir
III. Risklerin baş edilmesi ile ilgili ülkeler işbirliği içinde olmamalı her ülke kendi stratejisini
kendi geliştirmeli
Yukarıdaki kararlardan hangisi veya hangileri Yokohama stratejileri içinde yer alır?
a. Yalnız II
b. Yalnız I
c. I,II
d. II, III
e. Yalnız III
6. I. Yokohama Stratejinde yeralan kararları uygulamalarını takip etmek
II. Yokohama Stratejinde yeralan kararları Avrupa ülkelerinde ugulanmasını sağlamak
III. Yokohama Stratejinde yeralan kararları uygulamalarını teşvik etmek
Yukarıdaki kararlardan hangisi veya hangileri Afet Azaltımı için Uluslararası Strateji
Biriminin görevidir?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c. Yalnız III
d. I, II, III
e.I, III
7. I. Doğal Afet Etkilerini Azaltma Onyılı
II. Londra Stratejisi
III. Yokohama
Yukarıdaki toplantılardan hangisi veya hangileri Ulusal ve Uluslararası afetler ile
mücadeleyi hedefleyen Birleşmiş Milletlerin organize ettiği bir organizasyondur?
a. I, II, III
b. II, III
c. I, III
d. Yalnız III
e. Yalnız II
8. I. Düşük Gelir Grupları
II. Yüksek Gelir Grupları
III.Orta Gelir Grupları
Yukarıdaki kararlardan hangisi veya hangileri Yokohoma strtejisinde eyleme geçmede
öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir ?
a.Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d.I, III
e. II, III
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9. I. Afet risklerinin sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir bileşeni olduğu
II. Tüm seviyelerde afet riskini azaltılması
III. Özellikle teknolojik afetler ile ilgili mücadeleye dair bilgi paylaşımının azaltılması
Yukarıdaki kararlardan hangisi veya hangileri Afet Azaltımı için Uluslararası Strateji
Sekretaryasının vurguladığı konulardan değildir?
a. I, II, III
b. II, III
c. Yalnız I
d.Yalnız II
e. Yalnız III
10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kalkınma hedeflerini yakalaması diğer ülkelere göre daha
mümkündür?
a. Doğal Afetlerin risk ve kriz yönetimine göre hazırlık yapanlar
b. Teknolojik Afetlere hazırlık yapan
c. Doğal afet sonrası yeniden yapılanma projelerini planlayan
d. Sanayi bölgelerinde afet risk analizlerini yapan
e. Afet ile mücadelede devlet kurumlarının korunmasını amaçlayan

Cevaplar
1)D, 2)D, 3)A, 4)E, 5)C, 6)E, 7)C, 8)A, 9)E, 10)A
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4.HYOGO ÇERÇEVE EYLEM PLANI ve INCHEON
KONFERANSI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Birleşmiş milletler öncülüğünde 168 ülkenin katılımı ile 2005 yılında Japonya’nın Kobe şehrinde
düzenlenen 2. Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansında kabul edilen Hyogo Çerçeve Eylem
Planının (HFA) küresel afetlerin yönetimine kattığı ilkeler ve uygulamalara değinilecek. Daha sonra
BM tarafından düzenlenen Incheon Konferansı (G. Kore, 2009) ve Bildirgesinde risk azaltma
uygulamaları ile Güvenli Kentler Kampanyası (Resilient Cities) hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.

HFA oluşutulmasında katılımcı ülkelerden hangi sorulara cevap vermesi istenmiştir.
HFA’nın stratejik hedefleri nelerdir.
HFA’nın Öncelikli Eylem Planları nedir.
HFA uygulanmasında ülkelerin sorumlukları nedir.
Dirençli Kent kavramı nedir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

HFA ve Dirençli Kent

Kazanım

HFA ilke ve stratejileri
hakkında bilgi sahibi olma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar


HFA



Risk Tanımlanması



Cinsiyet Eşitliği



Dirençli Kentler



Dünya Afetler Günü
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Giriş

IDNDR ve Yokohama Konferansı ile küresel afetlere müdahale için yeni gelişen afet
yönetim ilkelerinin ulusal seviyelerde de uygulanması için yol haritası çizen HFA ve INCHEON
Konferansları önemli gelişmeler getirmiştir.
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Hyogo Çerçeve Eylem Planı( Hyogo Framework Of Action-Hfa, 2005)

Birleşmiş milletler öncülüğünde 168 ülkenin katılımı ile 2005 yılında Japonya’nın Kobe
şehrinde düzenlenen 2. Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansı düzenlenmiştir.
Kobe konferansı şeklinde de adlandırılan konferans öncesi tüm ülke yetkililerinden aşağıda
belirtilen soruların cevapları istenmiştir.
Kobe Konferansı Öncesi Katılımcı Ülkelerden İstenen Cevaplar
Siyasal ve Kurumsal Adanmışlık: Risk azaltmaya özgü bir politika/strateji/yasa var mı? Risk
azaltmada su kaynakları, arazi kullanımı, sağlık, çevre, eğitim, planlama ve finans konularından
sorumlu bakanlıkların eşgüdümünden sorumlu bir organ var mı? Risk azaltma işleri için ayrı bir
bütçe var mı? Risk azaltma etkinliklerine STK, özel kesim, üniversiteler, medya katkıda
bulunuyormu? Sektörel gelişme planlarında risk azaltma yöntemleri yer alıyor mu?
Risk Tanımlama: Ulusal tehlike haritaları var mı?
Risk Bilgi Yönetimi: Ulusal risk bilgi sistemi var mı? Eğitim-öğretim programları var mı?
Araştırma merkezleri ve üniversiteler katkıda bulunuyor mu? Risk azaltmaya yönelik bilgilendirme
kampanyaları var mı?
Risk Yönetimi Uygulama ve Araçları: Risk azaltmaya (sakınım) yardımcı çevre yönetimi araçları
ve finansal yöntemler var mı?
Bu soruların cevapları ulusal düzeyde ülkelerin yeni politikanın kapsam ve hedeflerini yeterince
açıklamaktadır. Raporların hazırlanmasında ilgili tüm tarafların (yönetimler dışında STK’lar ve
bilim kuruluşlarının da) katılım ve katkılarının alındığı bir süreç izlenmesi özellikle önerilmiştir.
Türkiye’de ne yazık ki böyle bir yönteme başvurulmamış, gönderilen raporun içeriği de zayıf ve
yanıltıcı kalmıştır. Bu sorulara gelen cevaplar ışığında Kobe Konferansında 2005-2015 yıllarını
kapsayan 10 yıllık süreçte afet risklerini en aza indirgemeye yönelik bir yol haritası niteliği taşıyan
Hyogo Çerçeve Eylem Planı(HFA) 168 ülke tarafından benimsenerek kabul edilmiştir. Bu eylem
planı afet risk azatlımın ulusal ve uluslararası gündemlerde temel olarak yer almasını sağlamak için
ulus ve toplumların afetler karşısındaki esnekliğini ve uluslararası işbirliğini oluşturan bir eylem
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planıdır. Hyogo eylem planını 10 yıllık süreçte alınan temel hedeflere ulaşmak için 3 stratejik hedef
ve 5 adet öncelikli eylem konusu belirlenmiştir.
HFA’nın Stratejik Hedefleri
1. Risk Azaltma Stratejilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarına ve Planlarına Entegrasyonu,
2. Afetlere Karşı Duyarlılığı Arttırmak İçin Kurumların, Mekanizmaların ve Kapasitelerin
Oluşturulması ve Güçlendirilmesi,
3. Risk Azaltma Yaklaşımlarının Acil Duruma Hazırlık, Müdahale ve İyileştirme Programlarına
Sistematik Bir Şekilde Entegrasyonu, Kaynaştırılması

HFA’nın Öncelikli Eylem Planları
1. Kurumsal yönetim: Afet risklerinin azaltılması ulusal ve bölgesel olarak uygulamada
kuvvetli kurumsal yapılarla birlikte olmasının sağlanması
 Risk azaltılması ve diğer tüm afet yönetimiyle ilgili çalışmaları eşgüdüm içinde
sağlamak ve politikaları yönlendirmek için güçlü ve çok paydaşlı Ulusal Platform
kurulması
 Ulusal ve bölgesel afet yönetimi için güçlü yasal çerçeve oluşturulmalı
 Afet azaltma stratejilerinin kalkınma politikalarına ve her seviyede planlama
politikalarının gelişimine entegre edilmesi
 Afet risklerinin azaltılması için de yeterli kaynakların ülke bütçelerinden ayrılması
 Afet risklerinin azaltılması konularında yerel kaynakların güçlendirilmesi
 Risk azaltma planlaması ve aktivitelerine toplumun ve gönüllülerin katılımının
sağlanması, güçlendirilmesi,
2. Risk Tanımlanması: Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken
uyarı sistemlerinin geliştirilmesi
 Afet ve etkileriyle ilgili istatiksel bilgi toplanmalı ve değerlendirilmeli
 Afetlerin etkilerini ve zarar görebilirlikleri belirlemeye yönelik bilgiler ve
değerlendirmeler,
 Risk haritaları ve risk değerlendirmeleri
 Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
 Risk değerlendirmesi ve izlenmesi için genel yöntemlerin geliştrilmesi
 Bölgesel ve sınırlar ötesi afetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi, erken uyarı
alanlarında bölgesel ve uluslararası işbirliği
3. Bilgi ve Eğitim: Her seviyede güvenli ve afetlere duyarlı bir toplum oluşturulması için
bilginin, yeniliklerin ve eğitimin kullanılması
 Afet ve yönetimleri ile ilgili iyi örnekler paylaşılmalı
 Afet riskleri ile ilgili bilgilerin kamuya açık ve erişimi rahat bir şekilde olmalı
 Afet risklerinin azaltılması konularında uluslararası terminoloji kullanılmalıdır
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Bilimsel topluluklar arasında birliğinin arttırılması, risk değerlendirmesi ve bunların
sonuçları konularında sosyo-ekonomik fayda-zarar analizlerinin geliştirilmesine
yönelik araştırmaların arttırılması,
 Toplumun duyarlılığını arttırıcı eğitim faaliyetleri, Eğitim aktivitelerinden, cinsiyet
farkı gözetmeden özellikle kadınların da eşit faydalanmasının sağlanması, afet
risklerinin azaltılması için eğitim ve öğrenim bileşenleri için cinsiyet ve kültürel
duyarlılığın göz önüne alınması ve medya ile işbirliği,
 Özel ilgili alanları ve özel kitleler için eğitim ve öğrenim faaliyetleri,
4. Risk Azaltma: Afet risklerinin temelini oluşturan risk faktörlerinin azaltılması
 Risk azaltma konularının çevre koruma politikalarına entegrasyonu
 Öncelikle kamu yapıları olmak üzere yapıların fiziki durumunun güçlendirilmesi
 Afetlere karşı güvenli hastaneler hedefi teşvik edilmeli
 Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi
 Finansal risk paylaşım mekanizmalarının, özellikle de afetlere karşı sigorta ve
reasürans mekanizmalarının geliştirilmesinin teşvik edilmesi
 Risk azaltmanın kentsel ve kırsal kalkınma planlarına entegrasyonu, arazi kullanımı
ve teknik ölçütlerin geliştirilmesi. Ulusal ve bölgesel ölçekte yeni deprem
şartnamelerinin standartların ve yapılaşma pratiklerinin oluşturulması
 Afetlere karşı koyabilecek binaların yapılmasının teşvik edilmesi
5. Hazırlık: Her seviye ve tipte afet için hazırlıkların güçlendirilmesi
 Afetlere hazırlık ve afet anında yönetim için bölgesel yaklaşımlar getirilmeli ve
kuvvetlendirilmelidir.
 Afet hazırlık ve sakınım planlarının hazırlanması, periyodik olarak gözden
geçirilmesi, düzenli olarak test edilmesi
 Gönüllü katılımın geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir
 Afetlere müdahale ve/veya afet risk yönetiminde, afet sonrasında çalışan kurumlar,
STK ve gönüllüler arasında sürekli diyalog ortamı oluşturulmalı


HFA Uygulanmasında Ülkelerin Sorumlulukları
1. Her Ülke Sosyo-Ekonomik Kalkınmasını Sağlamak ve Vatandaşlarını Korumak İçin Afet
Risklerini Azaltma Konusunda Birincil Sorumluluk Sahibidir.
2. Hyogo Konferansı Sonuçlarının Stratejik Hedeflerini ve Eylem Önceliklerinin Takip Edilmesi ve
Yerine Getirilmesinde Çok Paydaşlı ve Çok Katılımlı İşbirliği ve Destek Gerekmektedir.
3. Kalkınmakta Olan Ülkelerin Birçoğu İçin Risk Azaltma Stratejilerini Geliştirmede Bölgesel
Birimler, Uluslararası Finans Kuruluşları, BM, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektör Destek
Sağlayıcı Unsurlar Olarak Önem Kazanmaktadır. Özet olarak afet öncesi risk yönetimi kapsamında
alınması gereken tedbirler, temelde afet riskini en aza indirmek ve afet durumunda ise, süratli ve
bilinçli müdahale ile afeti en az kayıpla (mal ve can) atlatmak için alınması gereken ön tedbirlerdir.
Bunlar başta eğitim ve teşkilatlanma olmak üzere, yeterli ve uygulanabilirliği olan mevzuat ve
yetkin personele sahip olmak, kentleşmelerde yasalara, imar faaliyetlerinde yer ve zemin etütlerine
uygun planlamaların yapılmasını sağlamak ve uygulamak olarak sıralanabilir. Bununla birlikte
dünya kültür mirası olan müzeler, tarihi eserleri geçmişten geleceğe taşıyan ve pek çok eseri
bünyesinde barındıran kurumlardır. Müzelerde yer alan kültür mirasının koruma altına alınması ve
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olası afet risklerinin en aza indirilmesi, bu amaç için tüm imkânların seferber edilmesi sorumlulukla
ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Ayrıca Türkiye’de önemli eksik konulardan biri olan
afetlerde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de Birleşmiş Milletler önerileri şunlardır:
• Kadın için afet sonrası güvenliğin ve huzur ortamının oluşturulması 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.

Incheon Konferansı ve Bildirgesi, 2009

BM tarafından düzenlenen Incheon Konferansı (G. Kore, 2009) ve Bildirgesi, risk azaltma
uygulamalarının genellikle yerel düzeyde gerçekleştirildiği öngörüsü ile yerel yönetimlere (merkezi
yönetimlerinden bağımsız) küresel aktörler kimliği vermiş̧ , risk azaltma giderlerini ‘maliyet’ değil,
‘yatırım’ olarak tanımlamıştır. Ayrıca, Incheon kararları ile ‘Güvenli Kentler Kampanyası(Resilient
Cities)’ (2010-2011) başlatılmıştır. Küresel ölçekte yerel yönetimlerin risk azaltma etkinliklerinde
nelere özen göstermeleri gerektiğini belirlemek yanında, Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası
Stratejisi bu alanda yerel birimlerin dayanışmalara girmesini, deneyimlerini birbirlerine
aktarmalarını, başarılı örneklerin yaygın tanıtımını ve giderek yerel yönetimler arası bir ağ̆
oluşturulmasını desteklemeye çalışmıştır. UN ISDR, bu kampanya kapsamında çok sayıda etkinlik
yürütmüş, Türkiye’de Şehir Plancıları Odası dışında kimsenin hatırlamadığı 13 Ekim (2010)
‘Dünya Afetler Günü’ kapsamında, ‘Şangay Forumu’nu düzenlemiştir. Direnç kavramı, 1970’lerin
sonlarında ekolojik değişim ve dengelerin anlaşılmasında kullanılıyorken, 1990’ların ortalarında
afet risk azaltma üzerine yapılan çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. UN ISDR’nin 2009 tarihli
tanımında afetlere karşı kentsel direnç: “Her türlü tehlike/tehdit karşısında, etkilenme olasılığına
sahip yerleşmelerin, toplumların ve tüm sistemlerin; kendilerini koruma, sistemin işleyişini güvence
altına alma, kısa sürede yeniden yapılanma ve değişime uyum sağlama için gerekli kaynaklara sahip
olması ve bu kaynakları etkin kullanım becerisi” şeklinde açıklanmıştır. Bu tanımlamadan
anlaşılacağı gibi kentsel direnç, yalnızca yapısal dayanıklılık ve hasar almamayı değil, aynı zamanda
yerleşmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iklim değişikliği gibi küresel olaylar karşısında
uyum sağlamak yönünde tedbirler alınmasını da içermektedir. Dünyada ve ülkemizde şehirlerde
yaşayan nüfusun artma eğiliminde olması afet yönetiminde “Güvenli Kentler Kampanyası nın”
önemini vurgulamaktadır. Dünya nüfus hareketliliği incelendiğinde 1950’de dünya nüfusunun
%30’u kentlerde yaşarken, 2010’da bu oran %50’yi aşmıştır (3,3 milyar insan). 2030’da kentsel
nüfusun %60, 2050’de ise %70’ye varacağı tahmin edilmektedir. UNISDR tarafından başlatılan
Güvenli Kentler Kampanyası’nın dirençli kent (Resilient Cities ) kavramı aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır,
 Şehrin kapasite ve kaynaklarına bağlı olarak, halkın yerel karar vericiler ile birlikte
katılımcı bir modelle şehirlerini planladığı ve karar verdiği
 Tüm kentli grupların katılımı ile sürdürülebilir kentleşmeyi sağlayabilen, yetkin ve
hesap verebilir bir yerel yönetime sahip olan
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Bütün nüfusu konutlarda ve mahallelerde yaşayan, mahallelerin altyapı ve hizmetleri
yeterli olan,
Taşkın alanlarına ya da dik yamaçlara gayri resmi bir şekilde yerleşilmesine gerek
kalmadan, akla ve imar mevzuatına uygun yapılarda yaşanıldığı için pek çok afetin
önüne geçilmiş olan,
Tehlikeleri idrak eden, tehlikeler ve risklerle, onlara maruz kalanlar ve zarar
görebilirliği olanlar üzerine güçlü bir yerel bilgi alt yapısı geliştirmiş olan,
Felaketi öngörme ve varlıklarını korumak için adımlar atmış olan,
Olağanüstü hava koşulları, deprem veya diğer tehlikelerden kaynaklanan fiziksel ve
sosyal kayıpları en aza indirebilen,
Bir doğal afet öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli kaynakların sağlanacağını
taahhüt etmiş ve kendi kendini düzenleme yeteneğine sahip olan,

UNISDR tarafından 2010-2011tarfından başlatılan ‘Güvenli Kentler Kampanyası’ kapsamında
olan çalışmaların ve gelişimlerin daha kalıcı bir hal alması için Mayıs 2011 Cenevre Küresel
Platform toplantısında bu kampanyanın 2015 ve ötesine uzatılması kararı alındı. Aynı kampanyanın
desteklenmesi amacı ile Birleşmiş Milletlerin desteği ile 2011 Ağustos ayında Çin Halk
Cumhriyeti’nin Chengdu kentinde “Dünya Kentleri 2. Bilimsel Geliştirme Forumu”(WCSDA) ve
“Şehir Yönetimleri 1. Zirvesi” birlikte yapılmıştır. Bu iki kongreye 33 ülkeden 200 katılımcı
gelmiştir.
Bu iki toplantının da ortak gündem olarak;
 Dirençli kentler için planlama ve tasarım
 Şehirlerde afet ve acil durum yönetimi
 Sürdürülebilir gelişme için kent ekonomisinin dönüştürülmesi
 Sürdürülebilir kentsel gelişme için ikili ve çok taraflı işbirlikleri tartışılmıştır.
Bu tartışılan konular çerçevesinde alınan kararlar özetlenecek olursa;
1. Kentlerarası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
2. Kent Planlamasında Afet Dirençlilik İlkelerinin Özümsenmesi
3. Toplumun Bilinç ve Duyarlılığını Yükseltecek Etkinlikler Düzenlenmesi
4. Güçlü Siyasi Kararlılık için Uluslararası Mekanizmalara Dayanılması
5. Kentlerde Risk Azaltma ve Acil Durum Planlamasının Güçlendirilmesi söylenebilir.
AB tarafından 1987 yılından bu yana, iki yılda bir verilen SASAKAWA ÖDÜLÜ bu kez
risk azaltma çabalarında başarılı kent yönetim ve yöneticilerine ayrılmasının amaca uygun olacağı
öngörüldü. UNISDR aldığı kararlar çerçevesinde özellikle modern afet yönetiminin yerel
yönetimler tarafından benimsenerek kendi risk analiz ve müdahale metotlarını tüm Dünya ile
paylaşarak afet konusunda uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamayı teşvik etmiştir. Bu
çerçevede ilk ödül yarışması 8-13 Mayıs 2011 yılında ülkemizden Yalova, Antalya ve İstanbul
Büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere 60 ülkeden 635 yerel yönetimin katıldığı Cenevre
konferansında organize edilmiştir. Bu çerçevede ilk ödül alan katılımcılar daCenevre’de ‘Küresel
Platform’ toplantılarında açıklamıştır. Buna göre, parasal Ödül Kuzey Vancouver (Kanada), San
Francisco (Filipinler), Santa Fe (Arjantin) arasında paylaşılmıştır. Seçkinlik Sertifikası ERRA
(Pakistan) ve Bhubaneswar (Hindistan) birimlerine, Liyakat Sertifikası ise CEPREDENAC
(Guatemala) kuruluşuna verilmiştir. Prestijli parasal ödülü alanların hepsi, bu alanda örgütlenmiş
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yerel yönetimler ve planlı kentler olmuştur. Özellikle yerel düzeydeki risk azaltma/sakınım
çalışmaları diğer şehirler içinde örnek oluşturmuştur. Aslında aşağıda verilen tüm şehir örnekleri
ülkemiz özelinde çok daha kapsamlı ve risk yönetiminde daha katılımcı olmamız gerektiğini gözler
önüne sermektedir.
Santa Fe, Arjantin (su baskınları tehlikesi)
Doğu Arjantin’in Pampa düzlüklerinde yer alan 370 bin nüfuslu ‘Santa Fe de la Vera Cruz’, zengin
doğal kaynaklarıyla olduğu kadar su baskınlarıyla da ünlüdür. Parana ve Salado nehirleriyle çevrili
kentte çoğu mahalleler bataklık, gölet ve kumluk arazide yer almaktadır. Salado nehri 2003 Nisan
ayında 3 metre yükselerek 130 bin kişiyi yerlerinden etmiş, 24 can almıştır. Olağan dışı yağışlar
2007 Mart ayında 28 bin kişiyi evsiz bırakmış, şehirde hareket kabiliyetinin yitirilmesine yol
açmıştır. Bunun üzerine şehir düzeyinde girişimlerle bir risk yönetim programı geliştirilmiş, kent
risk bölgelerine ayrılmış, yerel topluluklarla toplantılar ve çalıştaylar yürütülmüş, kapsamlı ve çok
yönlü bir plan geliştirilmiştir. Jürinin bu başvuruda dikkat çekici gördüğü özellikler şunlardır:
 Dışarıdan özendirme ya da baskılarla değil, kentin yönetim ve yerel toplumu ile
birlikte yaptıkları kendi girişimlerine dayalı olması
 Tehlikeyi her yönüyle karşılamaya çalışan bir plan ve uygulama geliştirilmiş olması
 Akarsulara komşu tüm yönetim birimlerini ortak çalışmalara yönlendirmesi ve
akarsu sistemini tüm havzası ile ve ilgili ulusal kurumlarla birlikte ele alması
 Afet sonrası sivil savunma işleri yanında, belediyenin tüm STK ve diğer kuruluşlarla
ve üniversite ile birlikte davranması ve özel bir birim oluşturması
 Çok sayıda fiziki ve sosyal önlemi eşgüdüm içinde planlaması
 Risk altındaki hanelerin taşınmasını sağlayan fiziki, yasal, finansal önlemlere
başvurulması; kaçak yapılaşma yerine güvenli ve tapulu konut sağlanması
 Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılması; Belediye ve kamu kuruluşları
personelinin eğitilmesi ve kapsamlı işgücü yönetimi planlaması
 Çöp ve ayrıştırılmış katı atık toplama, drenaj sistemini hesaplı geliştirme ve
genişletme çabaları
 Halka açık bilgi sistemi, okullarda eğitim ve yerinde görme çalışmaları, toplum
kesimleri için kampanyalar, tahliye tatbikatları, medyanın ve internetin kullanımı
 Katılımlı planlama, erken uyarı sistemleri, kapsamlı acil durum planları, kurtarma
ekipleri, tahliye güzergâhları, buluşma noktaları düzenlemeleri
 Kaynakların şeffaflıkla kullanılması
Bu örnek özelde Meriç nehrine komşu olan Edirne ilimizin nehir taşkınları ile modern afet
yönetimine uygun proje geliştirmesinde yararlanabileceği önemli bir bilgi kaynağı olabilir.
Kuzey Vancouver, Kanada (deprem, fırtına, su baskını, heyelan tehlikeleri)
Kanada batı sahilinde yer alan Vancouver’in kuzey sahilinde yer alan bu yerel yönetim, 82 bin
nüfusu ile varlıklı ve dinamik bir topluluktur. Sahil ve dağlar arasında iskan edilmiş bu bölgenin
farklı risklerine karşı ciddi önlemler alma azmi, 2005 yılında heyelan nedeniyle bir kişinin hayatını
kaybetmesiyle güçlenmiş, (planlama, mühendislik, peyzaj gibi) yerel yönetimin tüm birimleri
sakınım çalışmalarında özgüdü ile önlemler geliştirmişlerdir. Yerel topluluk biraraya gelerek farklı
riskler için tolerans düzeylerini belirlemişler, sakınım planlarında risk azaltma kriterlerini ve ne tür
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erken uyarı sistemlerine başvuracaklarını kararlaştırmışlardır. Bilim ve teknolojinin kullanımında,
üniversiteler ve merkezi yönetim birimleriyle işbirliğinde Kuzey Vancouver buluşçu örnek
uygulamalar geliştirmiş bulunuyor. Bu yerleşim biriminin Jüri değerlendirmelerinde ön plana çıkan
özellikleri aşağıdaki gibi olmuştur:
 Çok sayıda tehlikeleye maruz, sıra dışı bir doğa parçasında yerleşik, yüksek gelir sahibi,
eğitimli, küçük bir toplulukta, izole olsalar da bilime ve teknolojiye dayanarak neler
yapılabileceğine ilişkin başarılı bir örnek olması
 Kısmen kendi içine kapalı bir topluluk girişimi görünümünde olmakla birlikte, risk azaltma
konusunda Vancouver büyükşehiri ile, üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliği
olanakalarını ihmal etmemesi
 Teknolojik bilgi ve olanaklara dayanan buluşçu yöntemler geliştirmesi ve bu deneyimi
iletişim yollarıyla, yerel topluluk çalıştaylarıyla paylaşması
 Tehlike önceliklerini belirlemede bilimsel ölçütlere başvurması ve sakınım önlemleri
konularında üniversite, iş çevreleri, diğer kuruluşlarla işbirliği içinde olması
 İklim değişikliği ve risklere ilişkin sakınım önlemlerinde yaban hayatına ve ekolojik
özelliklere özen gösterilmesi
 Mekansal politika geliştirme ve planlamada yamaçlara, dere yataklarına, heyelan ve moloz
kaymalarına, orman yangın alanlarına özel risk alanı tanımları yapılması
 Sakınım planlarında, politika ve mevzuat geliştirme, önlem alma ve acil durum eylemlerine
ayrı ayrı yer verilmiş olması
Bu örnek özelde yağışların bol olduğu dönemde çok ciddi toprak kaymalarına maruz kalan
Karadeniz bölgemiz için modern afet yönetimi için başvuru kaynağı olabilir.
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Uygulamalar
1. Kobe Konferansı öncesi katılımcı ülkelerden istenen cevapları inceleyiniz
2. HFA’nın stratejik hedeflerini inceliyiniz.
3. HFA’nın öncelikli eylem planlarında Risk Tanımlanması ve azaltılması kavramlarını
inceleyiniz.
4. HFA uygulanmasında ülkelerin sorumlulukları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Kobe konferansı öncesi risk azalta ile ilgili sorular modern afet yönetimine nasıl etki
gösterir.
2. HFA’nın stratejik hedeflerini sıralayınız.
3. HFA’nın eylem planı içinde risk tanımlanması kavramı hangi unsurları kapsamaktadır?
4. Küresel Afet yönetimnde HFA bildirgesinde açıkça ifade edilen kamuyönetimi ile STK,
Finanas Kurulları ve Özel sektörle ilişkilerin arttırılması neden önemlidir ?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Kobe Konferansında 2005-2015 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte afet risklerini en aza
indirgemeye yönelik bir yol haritası niteliği taşıyan Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA) 168 ülke
tarafından benimsenerek kabul edilmiştir. Bu eylem planı afet risk azatlımın ulusal ve uluslararası
gündemlerde temel olarak yer almasını sağlamak için ulus ve toplumların afetler karşısındaki
esnekliğini ve uluslararası işbirliğini oluşturan bir eylem planıdır. BM tarafından düzenlenen
Incheon Konferansı (G. Kore, 2009) ve Bildirgesi, risk azaltma uygulamalarının genellikle yerel
düzeyde gerçekleştirildiği öngörüsü ile yerel yönetimlere (merkezi yönetimlerinden bağımsız)
küresel aktörler kimliği vermiş̧ , risk azaltma giderlerini ‘maliyet’ değil, ‘yatırım’ olarak
tanımlandığı bir konferanstır. Her iki yol haritası da küresel afetle mücadele eden kuruluşlar ve
ulusal yapılar için önemli bir eylem planı olarak karşımıza çıkmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Hyogo Çerçeve Eylem Planı aşağıdaki hangi konferansın sonuç bildirgesi olarak yayınlandı?
a.Kyoto Konferansı
b.Paris Konferansı
c. Pekin Konferansı
d. Yokohama Konferansı
e. Kobe Konferansı
2. I. HFA Afet risklerini en aza indirmeyi hedefleyen bir yol haritasıdır
II. Türkiye HFA kararları altına imza atmamıştır
III. Afetlerle mücadelenin sadece ulusal kamu birimleri ile yapılmasını önermektedir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA) ile ilgili doğru
bilgileri içerir?
a.Yalnız I
b. Yalnız II
c.II, III
d. I, II
e. I, III
3. Aşağıdakilerden hangisi Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA) kapsamında benimsenen
stratejik hedeflerden biri değildir?.
a. Risk Azaltma Yaklaşımlarının Acil Duruma Müdahale Programlarına entegre etmek
b. Risk Azaltma Stratejilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Planlarına entegre edilmeli
c. Afetlere Karşı Duyarlılığı Arttırmak
d. Afet risklerinin azaltılmasında uluslararası yardım kuruluşlarının etkilerini azaltmak
e. Risk Azaltma Yaklaşımlarının Acil Duruma Hazırlık Programlarına entegre etmek
4. I. Afet ve yönetimleri ile ilgili iyi örnekler paylaşılmalı
II. Afet riskleri ile ilgili bilgilerin kamuya açık ve erişimi rahat bir şekilde olmalı
III. Afet risklerinin azaltılması konularında uluslararası terminoloji kullanılmalıdır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA)’nın Bilgi ve
Eğitim Eylem Planları içinde yer almaktadır?
a.II, III
b.I, II
c. I, II, III
d. Yalnız II
e. Yalnız III
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5. HFA bildirisine göre Afet Risklerinin Azaltılmasındaki birinci sorumluluk için hangi yapı
işaret edilmiştir ?
a. Sivil Toplum Kuruluşları
b. Devlet
c. Meslek Odaları
d. Üniversiteler
e. Gönüllü Araştırmacılar
6. I.Ülkenin sahip olduğu kültür miraslarının afet risklerine karşı koruma altına alınması
II. Kadın için olası afet sonrasında güvenliğin ve huzur ortamının oluşturulması
III. Toplumsal cinsiyete dayalı afet yönetimi yerleştirilmeli
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA)’nın bidiriye
imza atan ülkelere yüklediği sorumluluklardır?
a. Yalnız III
b. Yalnız II
c. Yalnız I
d. I, II
e. I, II, III
7. I. Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilme
II. Afetlere karşı sigorta ve reasürans mekanizmalarının geliştirilmesi
III. Afetlere karşı koyabilecek binaların yapılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA)’nın Risk
Azaltma Planları içinde yer almaktadır?
a. Yalnız III
b. Yalnız II
c. Yalnız I
d. I, II
e. I, II, III
8. “Afet risklerinin azaltılması için de yeterli kaynakların ülke bütçelerinden ayrılması” bu
uygulama tavsiyesi HFA’nın Öncelikli Eylem Planlarında yer alan hangi alt başlıkta
sunulmuştur?
a. Kurumsal Yönetim
b. Risk Azaltma
c. Bilgi ve Eğitim
d. Risk Tanımlaması
e. Hazırlık
9. Aşağıdaki hangi konferansta Afet Yönetiminde önemli olan “Risk azaltma giderlerini
Maliyet değil, Yatırım” ilkesi tanımlanmıştır?
a. Yokohama Konferansı
b. Kyoto Konferansı
c. Incheon Konferansı
d. Hyogo Konferansı
e. Paris Konferansı
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10. Aşağıdaki ödüllerden hangisi “Risk azaltma çabalarında başarılı kent yönetim ve
yöneticilerine” verilmektedir?
a. UNISDR
b. BCD
c. RCB
d. SASOKE
e. SASAKAWA

Cevaplar
1)E, 2)A, 3)D, 4)C, 5)B, 6)D, 7)E, 8)A, 9)C, 10)E
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5.SENDAİ AFET RİSK AZALTMA ÇERÇEVESİ 2015-2030 (Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

BM öncülüğünde 14-18 Mart 2015 tarihlerinde Japonya’nın Sendai kentinde düzenlenen
Afet Risklerinin Azaltılması Üçüncü Dünya Konferansında katılan üye ülkeler tarafından kabul
edilen Afet Risklerinin Azaltılmasında Sendai Çerçeve Belgesi (2015-2030) kapsamında gelecek
15 yıl için afetlere karşı uygulanması planlanan eylemler hakkında bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. HFA‘nın afet yönetim ilkelerinde yarattığı gelişmeler neledir?
2. HFA sürecinde Dünya genelinde afetlerde oluşan maddi ve insan kayıpları hangi ölçülerde
gözlenmiştir?
3. Sendai Çerçeve Belgesinde (SÇB) küresel ve ulusal düzeyde gelişen afetlerin yönetiminde
oluşturduğu özgün fırsatlar nelerdir?
4. SÇB 2015 hedef ve amacı nedir?
5. SÇB kapsamında devletler tarafından gerçekleştirilecek öncelikli eylemler nelerdir?
6. SÇB kapsamında afet yönetiminde paydaşların rolü nedir?
7. Afet yönetiminde gelişmekte olan ülkelere yaklaşım nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uluslararası Afet
Yönetiminde Sendai
Çerçeve Belgesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Küresel Afet Yönetiminde Ders notu, sunum
Sendai Çerçeve planının
ayrıntılarının öğrenilerek afet
yönetim ilkeleri güncel
akımlara dayandırılabilecek
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Anahtar Kavramlar





Hyogo ilkelerinin devamı
Katılımcılık
Dirençlilik
Ekonomik Kayıp
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Giriş

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi Daha Güvenli bir Dünya için Yokohama Stratejisi ile
Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nda yer alan ilkelerden faydalanarak, bu çerçevenin uygulanmasında,
ulusal koşullar ile yerel yasalara, uluslararası yükümlülük ve taahhütlere uyum sağlanması için
Birleşmiş Milletler himayesinde yürürlüğe giren bir kaynaktır.
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SENDAİ AFET RİSK AZALTMA ÇERÇEVESİ 2015-2030 (Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015-2030)
Birleşmiş Milletlerin 2. Afet risklerinin azaltılması konferansında kabul edilen HFA afet
risklerini azaltmak için ülkelere rehberlik sağlamış ve Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ilerlemesine
katkıda bulunmuştur. Ancak, HFA’nın uygulanmasındaki eksiklikler, ülkelerin ve bütün
paydaşların afetlere karşı dirençlerinin arttırılmasına yönelik uygulama yapabilmeleri, riskleri
tanımlayabilmeleri ve gerekli yatırımları yapabilmeleri için eyleme yönelik bir sistem geliştirmeleri
gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nın 2005’te kabul edilmesinden itibaren,
uygulanmasıyla ilgili ulusal ve bölgesel ilerleme raporları ve diğer küresel ölçekteki raporlarda
belgelendiği üzere, afet risklerinin azaltılmasında yerel, ulusal, bölgesel ve küresel seviyelerde
ülkeler ve diğer paydaşlar tarafından belirli bir ilerleme sağlanmış, bazı tehlikeler bakımından can
kaybı oranlarında bir düşüş kaydedilmiştir. Afet risklerinin azaltılması, gelecekteki kayıpları
önleme açısından uygun maliyetli bir yatırımdır. Afet risklerinin etkin yönetimi, sürdürülebilir
kalkınmaya katkı sağlar. Ülkeler, afet risk yönetimi konusundaki kapasitelerini artırmıştır. Diğer
uluslararası ve bölgesel oluşumlar da dahil olmak üzere, Afet Risklerinin Azaltılması Küresel
Forumu gibi afet risklerinin azaltılmasına yönelik stratejik danışma, koordinasyon ve işbirliği
geliştirme amacına hizmet eden uluslararası mekanizmalar, politika ve stratejilerin geliştirilmesinde
ve bilgi birikimi ve karşılıklı öğrenmenin iyileştirilmesinde etkili olmuştur. Genel olarak ise Hyogo
Çerçeve Eylem Planı, politik bağlılık oluşturmuş, tüm seviyelerdeki çok sayıda paydaşın
eylemlerine odaklanmış ve bunları hızlandırarak kamusal ve kurumsal bilincin artırılmasında
önemli bir araç olmuştur. Bununla birlikte, aynı on yıllık zaman diliminde afetler büyük kayıplara
neden olmaya devam etmiş ve sonuç olarak insanların, toplulukların ve ülkelerin refahı ve güvenliği
bir bütün olarak etkilenmiştir. Afetler nedeniyle, yedi yüz binden fazla insan hayatını kaybetmiş,1,4
milyondan fazlası yaralanmış ve yaklaşık 23 milyon insan evsiz kalmıştır. Genel olarak 1,5 milyar
insan çeşitli şekillerde afetlerden etkilenmiştir. Özellikle kadınlar, çocuklar ve incinebilir
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koşullardaki diğer insanlar fazlasıyla zarar görmüştür. Toplam ekonomik kayıp1,3 trilyon Dolardan
fazla olmuştur. Ayrıca, 2008-2012 yılları arasında, 144 milyon insan afetlerden dolayı yaşadıkları
yerlerden olmuşlardır. Pek çoğu iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleşen ve sıklığında ve
şiddetinde artış olan afetler, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşma yönündeki ilerleyişi önemli ölçüde
sekteye uğratmaktadır. Kanıtlar, tüm ülkelerdeki insan ve varlıkların maruziyetinin, zarar
görebilirliğin azalmasından daha hızlı bir şekilde arttığını, bu nedenle yeni risklerin oluştuğunu
ve özellikle yerel ve toplumsal seviyede kısa, orta ve uzun vadede önemli ekonomik, sosyal, sağlık,
kültürel ve çevresel etkilerle afet kayıplarının sürekli arttığını göstermektedir. Sürekli tekrarlanan
küçük ölçekli afetler ve yavaş gelişen afetler özellikle toplulukları, hane halklarını ve küçük-orta
ölçekli işletmeleri etkilemekte ve bu kayıplar toplam kayıplar içerisinde yüksek bir yüzdeyi
oluşturmaktadır. Tüm ülkeler –özellikle afetlerden kaynaklanan can kaybı oranı ve ekonomik
kayıpların daha yüksek olduğu kalkınmakta olan ülkeler –finansal ve diğer yükümlülüklerini yerine
getirme de olası ek maliyetler ve güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Hyogo Çerçeve Eylem
Planı, genel olarak afet risk azaltma ile ilgili çabalarda kritik bir rehberlik sunmuş ve Binyıl
Kalkınma Hedefleri’nin kazanımlarına doğru ilerlemeye katkı sağlamıştır. Bununla birlikte, Planın
uygulanması sırasında temel afet risk faktörlerinin ele alınması, hedeflerin ve eylem önceliklerinin
formülasyonu, afete dirençliliğin tüm seviyelerde teşvik edilmesi gerekliliği ve yeterli uygulama
araçlarının temin edilmesi konularında birtakım eksiklikler ortaya çıkmıştır. Bu eksiklikler,
Hükümetler ve ilgili paydaşların destekleyici ve bütünleyici bir şekilde uygulayabileceği,
yönetilecek afet risklerinin belirlenmesine ve afete direnci geliştirmek için yatırımlara rehberlik
etmeye yardımcı, eylem odaklı bir çerçevenin geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
BM öncülüğünde yapılan son toplantı 14-18 Mart 2015 tarihlerinde Japonya’nın Sendai kentinde
düzenlenen Afet Risklerinin Azaltılması Üçüncü Dünya Konferansıdır. Bu konferansa katılan üye
ülkeler tarafından kabul edilen
Afet Risklerinin Azaltılmasında Sendai Çerçeve Belgesinde (2015-2030) gelecek 15 yıl için
afetlere karşı aşağıda belirtilen 5 madde kapsamında özgün bir fırsat oluşturmuştur:
1. Afet risklerinin azaltılması için kısa ve öz, alana özgü, ileriye dönük ve eylemodaklı 2015
sonrası çerçevenin benimsenmesi;
2. Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nın (HFA 2005-2015: Ulusların ve Toplulukların Afetlere
Karşı Dirençliliğinin Oluşturulması) uygulanması ile ilgili değerlendirme ve gözden
geçirmenin tamamlanması;
3. Hyogo Çerçeve Eylem Planı uygulaması kapsamındaki bölgesel anlaşmaların yanında afet
risklerinin azaltılması ile ilgili bölgesel ve ulusal stratejiler/oluşumlar, planlar ve tavsiyeler
yoluyla kazanılan deneyimlerin dikkate alınması;
4. 2015 sonrası afet risk azaltma çerçevesinin uygulanması için taahhütlere dayalı işbirliği
yöntemlerinin tanımlanması;
5. 2015 sonrası afet risk azaltması çerçevesi uygulamasının periyodik olarak gözden
geçirilmesi için yöntemlerinin belirlenmesi.
Ayrıca III. Afet Risklerinin Azaltılması Dünya Konferansı sırasında devletlerin afet risklerinin
azaltılması ve afetlere karşı dirençliliğin artırılmasının, yenilenen bir aciliyet yaklaşımıyla,
sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında ele alınması ve bu
yaklaşımın tüm seviyelerdeki politika, plan, program ve bütçelere, uygun görüldüğü şekilde, entegre
edilmesi ile ilgili çerçeveler dahilinde dikkate alınması yönündeki taahhütlerini de tekrarlamıştır.
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SÇB Hedef:
Hyogo Çerçeve Eylem Planı üzerine inşa edilen Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi 15 yılda “Afet
riskini ve bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve ülkelerin afet nedeniyle can, geçim kaynağı,
sağlık ve ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel ve çevresel varlık kayıplarını önemli ölçüde azaltmak”
sonucuna ulaşmayı hedeflemektedir. Bu sonucun gerçekleştirilmesi, Çerçevenin her seviyede
uygulanması, izlenmesi, gerekli yardımcı ve kolaylaştırıcı ortamın oluşturulması için her ülkede
siyasi liderliğin güçlü taahhüdünü ve katılımını gerektirmektedir.

SÇB Amaç:

Sendai Afet bildirisinde hedeflenen sonuca ulaşmak için “Tehlikeye maruz kalmayı ve afetten zarar
görebilirliği önlemek ve azaltmak, müdahale ve iyileştirme için hazırlığı artırmak üzere, bütünleşik
ve kapsamlı bir şekilde ekonomik, yapısal, yasal, sosyal, sağlıkla ilgili, kültürel, eğitsel, çevresel,
teknolojik, politik ve kurumsal önlemlerin uygulanması yoluyla yeni afet riskinin oluşmasını
önlemek, mevcut afet riskini azaltmak, böylelikle afetlere karşı dirençliliği arttırmak” amacı
gözetilmelidir.

SÇB Yedi Küresel Hedef

Bu çerçevenin beklenen hedefine ve amacına ulaşması yönündeki küresel ilerlemenin
değerlendirilmesini desteklemek için yedi küresel hedef belirlenmiştir. Bu hedefler küresel düzeyde
ölçülecek ve uygun göstergeleri geliştiren çalışmalarla tamamlanacaktır. Ulusal hedefler ve
göstergeler çerçevenin beklenen sonucuna ve amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır.
Yedi küresel hedef şunlardır:
1. Afet nedeniyle küresel can kaybı sayısını 2030 yılına kadar önemli ölçüde azaltmak, bu
doğrultuda 2005-2015 dönemine kıyasla, 2020-2030 yılları arasında küresel seviyede her
100.000 nüfus başına can kaybı ortalamasını düşürmek.
2. Küresel seviyede afetten etkilenen insan sayısını 2030yılına kadar önemli ölçüde azaltmak,
bu doğrultuda2005-2015 dönemine kıyasla, 2020-2030 yılları arasında küresel seviyede
ortalama rakamı her 100.000 nüfus başına indirmek.
3. Küresel düzeyde gayri safi yurtiçi hasıla bakımından afetlerin yol açtığı doğrudan
ekonomik kayıpları 2030 yılına kadar azaltmak
4. Afet nedeniyle kritik altyapıların zarar görmesini ve sağlık ve eğitim tesisleri dahil temel
hizmetlerin aksamasını önemli ölçüde azaltmak, bu doğrultuda 2030 yılına
kadar
dirençliliklerini artırmak.
5. Ulusal ve yerel afet risk azaltma stratejileri olan ülkelerin sayısını 2020 yılına kadar önemli
ölçüde çoğaltmak.
6. Kalkınmakta olan ülkelere, bu çerçevenin uygulanmasına yönelik ulusal eylemlerini 2030
yılına kadar tamamlamaları için yeterli ve sürdürülebilir destek sağlamak üzere, uluslararası
işbirliğini önemli ölçüde artırmak
7. Çoklu tehlike erken uyarı sistemlerinin, afet risk bilgisinin ve değerlendirmelerinin
kullanımını ve bunların toplum tarafından ulaşılabilirliğini 2030 yılına kadar önemli ölçüde
artırmak
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SÇB Rehber İlkeleri

Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi Daha Güvenli bir Dünya için Yokohama Stratejisi ile Hyogo
Çerçeve Eylem Planı’nda yer alan ilkelerden faydalanarak, bu çerçevenin uygulanmasında, ulusal
koşullar ile yerel yasalara, uluslararası yükümlülük ve taahhütlere uyum dikkate alınarak, aşağıdaki
ilkeler rehber olacaktır.
















Her Devlet, uluslararası, bölgesel, yöresel, sınır ötesi ve karşılıklı işbirliği de dahil olmak
üzere afet risklerini önleme ve azaltmada birincil sorumluluğa sahiptir. Afet risklerinin
azaltılması tüm Devletleri ilgilendiren ortak bir sorundur ve kalkınmakta olan ülkelerin
kendi koşul ve yetenekleri itibarıyla ulusal afet risklerini azaltma politika ve önlemlerini
etkin bir şekilde geliştirebilme ve uygulayabilme alanları, sürdürülebilir uluslararası
işbirliğinin sağlanmasıyla daha da genişletilebilir;
Afet risklerinin azaltılması, sorumlulukların merkezi Hükümetler ve ilgili ulusal makamlar,
sektörler ve paydaşlar tarafından, ulusal koşullar ve yönetişim sistemine uygun olarak
paylaşılmasını gerektirmektedir;
Afet risklerinin yönetimi, insanları ve onların mal, sağlık, geçim kaynakları ve üretken
varlıklarını, yanı sıra kültür ve çevre varlıklarını korumayı, aynı zamanda, kalkınma hakkı
dahil olmak üzere tüm insan haklarının tanınması ve korunmasını hedeflemektedir.
Afet risklerinin azaltılması, tüm toplumun yükümlülüğü paylaşmasını ve ortaklığını
gerektirmektedir. Ayrıca, afetlerden orantısız etkilenen insanların, özellikle en yoksul
kesimlerin, özel ilgi gösterilmek suretiyle güçlendirilmesini ve kapsayıcı, erişilebilir,
ayrımsız bir katılımın sağlanmasını gerektirir. Tüm politika ve uygulamalarda cinsiyet, yaş,
engellilik ve kültürel perspektifin dahil edilmesi; kadın ve gençlerin liderliğinin teşvik
edilmesi; bu bağlamda, vatandaşların organize gönüllü çalışmasına özel bir önem
atfedilmesini gerektirmektedir;
Afet risklerinin azaltılması ve yönetimi, sektörler ve sektörler arasındaki ve tüm
seviyelerdeki ilgili paydaşlarla koordinasyon mekanizmalarına dayanır ve ulusal ve yerel
seviyelerde yasama ve yürütme niteliğine sahip tüm Devlet kurumlarının tam katılımını;
kamu ve özel sektör paydaşlarının, işletme ve akademik çevreler dahil, sorumluluklarının
açık şekilde ifade edilmesini; bu şekilde, karşılıklı yardımlaşmanın, ortaklığın, görev ve
hesap verebilirliğin bütünlüğünün ve ve izlemenin sağlanmasını gerektirir
Ulusal ve Federal Devlet Yönetim afet riskinin azaltılması için yerel yönetimler ve yerel
toplulukların gerektiği şekilde kaynak, teşvik, karar verme sorumlulukları dahil olmak üzere
güçlendirilmesi gereklidir
Afet risklerinin azaltılması, çoklu tehlike yaklaşımını ve karar alma süreçlerinde riskin
dikkate alınmasını, cinsiyet, yaş ve engellilik dahil, ayrıştırılmış verilerin açık paylaşımını
ve yayılmasını, aynı zamanda risk bilgilerinin kolayca erişilebilir, güncel, anlaşılır, bilime
dayanan, kısıtlanmamış ve geleneksel bilgiyle tamamlanmış olmasını gerektirmektedir;
İlgili politika, plan, uygulama ve mekanizmaların geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve
uygulanmasında hedef, sürdürülebilir kalkınma ve büyüme, gıda güvenliği, sağlık ve
güvenlik, iklim değişikliği ve değişkenliği, çevre yönetimi ve afet risk azaltma gündemleri
arasında, gerektiği şekilde, uyumu sağlamak amaçlanmalıdır. Afet risklerinin azaltılması,
sürdürülebilir kalkınma için esastır;
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Afet risk etmenleri yerel, ulusal, bölgesel ve küresel özellikte olabilir, buna karşılık afet risk
azaltma önlemleri kararlaştırılırken bilinmesi gereken afet risklerinin yerel ve kendine özgü
özellikler gösterdiğidir;
Önemli afet risk faktörlerine karşı afet riskleri konusunda bilinçli kamu ve özel yatırımların
yapılması, afet sonrası müdahale ve iyileştirmeye öncelik verilmesine göre maliyet
açısından çok daha etkilidir ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlar
Afet sonrası iyileştirme ,rehabilitasyon ve yeniden inşa aşamasında, “Öncekinden Daha
İyisini İnşa Etmek” yaklaşımıyla afet risklerinin oluşumunu önlemek ve riskleri azaltmak,
afet riskleri konusunda toplumun eğitim ve farkındalığını artırmak kritik önemdedir;
Etkili ve anlamlı bir küresel ortaklık ve kalkınmış ülkeler tarafından resmi kalkınma
yardımlarıyla ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi dahil, uluslararası işbirliğinin daha da
güçlendirilmesi, etkin bir afet risk yönetimi için esastır;
Kalkınmakta olan ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkelerin ve bu kapsamdaki küçük ada
Devletleri, tamamı karayla çevrili ülkeler ve Afrika ülkeleri, yanı sıra belirli zorluklarla yüz
yüze olan orta gelirli ülkeler, finansal, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme dahil, kendi
ihtiyaç ve önceliklerine göre belirledikleri desteğin kalkınmış ülkelerden ve ortaklardan
yeterli, sürdürülebilir ve zamanında temin edilmesine ihtiyaç duymaktadır.

SÇB Eylem Öncelikleri,

Hyogo Çerçeve Eylem Planı’nın uygulanmasından kazanılan deneyimi dikkate alarak ve beklenen
sonuç ve amaca uygun olarak, aşağıda yer alan dört öncelikli alanda yerel, ulusal, bölgesel ve
küresel seviyelerde, sektörler içinde ve arasında Devletler tarafından gerçekleştirilecek
eylemlere ihtiyaç vardır;
1.Afet riskini anlamak;
2.Afet riskinin yönetilmesi için afet risk yönetişimini güçlendirmek;
3.Dirençlilik için afet risk azaltmaya yatırım yapmak;
4.Etkili müdahale için afete hazırlık çalışmalarını geliştirmek ve iyileştirme, rehabilitasyon ve
yeniden inşa safhalarında “ Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek”.
Afet Risklini Anlamak: Bu öncelik altında yer alan eylemler genel olarak afet risklerinin tüm
boyutları ile anlaşılmasına yönelik olan ulusal ve yerel düzey ile küresel ve bölgesel düzeyde
gerçekleştirilmesi öngörülen eylemlerdir. Ulusal ve yerel düzeydeki eylemler; afetlere
ilişkin verilerin toplanması ve analizi, afet risklerinin konum bilgilerinin içerilmesi, elde edilen
verilerin herkes için erişilebilir olması, verilerin GIS ve bilgi ve iletişim teknolojileriyle uyumlu
olması, bütün düzeylerde bilgi birikiminin sağlanması, teknoloji ve bilim işbirliğinin artırılması, her
düzeyde belirlenen politika, strateji ve planların uygulanması, yenilik ve teknolojik gelişmeye
yönelik yatırımların desteklenmesi, afet risklerine ilişkin bilgi birikiminin eğitim kampanyalarıyla
desteklenmesi gibi hususları içermektedir. Bölgesel ve küresel düzeydeki eylemler de ulusal ve
yerel düzeydeki eylemlerle paralel olup halen yürütülmekte olan çalışmaları da içerecek şekilde ele
alınmıştır.
Afet riskinin yönetilmesi için afet risk yönetişimini güçlendirmek: Bu öncelik altında yer alan
eylemler genel olarak afet risklerinin etkili biçimde yönetilmesini ve dolaylı olarak sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik uygulamaların desteklenmesini amaçlamaktadır. Ulusal ve yerel düzeydeki
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eylemlerde; afet risklerinin azaltılması politikalarının tüm sektörlere entegre edilmesi; ekonomik,
sosyal, çevresel ve sağlıkla ilgili konularda dayanıklılığın artırılması; arazi kullanımı, kent
planlaması ve kaynak yönetimine yönelik mekanizmalar oluşturulması; koordinasyonun artırılması
için ulusal platformlar kurulması ve kalite standartlarının geliştirilmesi gibi eylemler
vurgulanmaktadır. Bölgesel ve küresel düzeydeki eylemlerde ise, ortak bilgi sistemlerinin kurulması
ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması; özellikle iklim değişikliği, biyo-çeşitlilik,
yoksulluğun azaltılması, çevre, tarım, sağlık, gıda ve beslenme ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik
bölgesel ve küresel işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi eylemler ön plana çıkartılmıştır.
Dirençlilik için afet risk azaltmaya yatırım yapmak: Afet sonrası etkin bir müdahale yapmak ve
yara sarma, iyileştirme ve yeniden inşa konularında “daha iyisini yapmak” üzere afete hazırlık
çalışmalarını artırmak. Bu öncelik altında, afetlerle mücadele için hazırlık çalışmalarının artırılması,
risk azaltma çalışmalarının müdahale ve iyileşme süreçlerine entegrasyonu ile yara sarma ve
yeniden inşa süreçlerinde afete uğrayan yerlerin eskisinden daha iyi olacak şekilde inşa edilmesi,
afet risklerinin azaltılmasının kalkınma süreçlerine dâhil edilmesi gibi hususların toplumun
direncinin artmasına katkı sağlayacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda ulusal ve yerel düzeyde; bütün
kurumların ve tarafların katılımı ile afete hazırlık ve acil durum planlarının yapılması; sosyal,
ekonomik, kültürel şartlarla uyumlu erken uyarı ve haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi; erken
uyarı bilgisi için yayın kanallarının geliştirilmesi; kritik altyapıların afet sonrasına kesintisiz bir
şekilde hizmet vermeye devam etmesi için dayanıklılığının artırılması veya başka yerlere taşınması;
görevli işgücünün eğitilmesi; arama kurtarma tatbikatlarının yapılması; afet risk yönetiminin afet
sonrası yara sarma ve iyileştirme süreçlerine dahil edilmesi ile arama kurtarma, iyileştirme ve
kalkınma faaliyetleri arasında bağlantının kurulamasına gibi eylemlere yer verilmiştir. Küresel ve
bölgesel ölçekte ise; afetler karşısında ülkelerin müdahale gücünü aşan durumlarda etkin ve hızlı
müdahalenin sağlanması için koordineli bir bölgesel müdahale gücü geliştirilmesi, ülkelerin
sistemleri ile uyumlu bölgesel çoklu afet uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi,
ülkelerin deneyimlerini paylaşmak için uluslararası iyileştirme platformu gibi uluslararası
mekanizmaların güçlendirilmesi, suyla ilgili afetler konusunda BM öncülüğünde küresel bir
mekanizma oluşturulmasının desteklenmesi, afetlere müdahalede bölgesel kapasite ve kaynakların
paylaşılması için bölgesel protokol ve işbirliği yapılması gibi hususlar vurgulanmıştır.
Etkili müdahale için afete hazırlık çalışmalarını geliştirmek ve iyileştirme, rehabilitasyon ve
yeniden inşa safhalarında “ Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek”
Afetlere karşı direncin artırılması amacıyla afet risklerinin azaltılmasına yönelik yatırım yapma
temelli bir önceliktir. Bu öncelik altında, yapısal ve yapısal olmayan önlemlere ilişkin kamu ve özel
sektör yatırımlarının ekonomik, sosyal, sağlık ve kültürel direncin artırılmasında önemli olmasının
yanı sıra, bu yatırımların yenilikçiliğe, yeni istihdam yaratılmasına ve büyümeye katkı yapacakları
belirtilmektedir. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde; afet risk transferi ve sigorta sisteminin
teşvik edilmesi, arazi kullanımı ve bina yönetmeliklerinin iyileştirilmesi, kırsal alan, kıyı ve çevre
ile ilgili planlama çalışmalarının yapılması, ulusal sağlık sisteminin iyileştirilmesi, salgın
hastalıklara ilişkin önlemlerin alınması, iş yerleri ve kültürel varlıkların korunması, afet risklerinin
azaltılması için gerekli mali kaynağın ayrılması ve yeni finansal araçların geliştirilmesi, kritik
altyapıların afet risklerine karşı güçlendirilmesi ve korunması gibi eylemler yer almaktadır. Küresel
ve bölgesel ölçekte ise; sürdürülebilir kalkınmaya ve afet risklerinin azaltılmasına ilişkin hazırlanan
plan, program ve uygulama süreçlerinde uyum sağlanmasını konularında çalışmaların yapılması
gerektiği vurgulanmıştır.
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SÇB Kapsamında Paydaşların Rolü

Afet risklerinin azaltılması, esasen Devletlere ait bir sorumluluk olmakla birlikte, Hükümetler ve
ilgili paydaşlar da bu sorumluluğa ortaktır. Özellikle devlet dışı paydaşlar, çerçevenin yerel, ulusal,
bölgesel ve küresel seviyelerde ulusal politika, yasa ve düzenlemeler leuyumlu olarak
uygulanmasında Devletlere destek verilmesine olanak sağlayan önemli bir rol oynamaktadır. Söz
konusu paydaşların taahhüdü, iyi niyeti, bilgisi, deneyimi ve kaynaklarına ihtiyaç duyulacaktır.
.Devletler,paydaşlar için belirli rol ve sorumlulukları belirlerken ve aynı zamanda ilgili mevcut
uluslararası araçları geliştirirken, tüm kamu ve özel paydaşları aşağıdaki eylemlere teşvik etmelidir:
 Sivil toplum, gönüllüler, organize gönüllü çalışma kuruluşları ve toplum tabanlı kuruluşlar
için: Afet risklerinin azaltılmasına yönelik normatif çerçeve, standart ve planların
geliştirilmesi ve uygulanması bağlamında kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
gerektiğinde uzmanlık bilgisi sağlamak ve uygulamada yol göstermek ;ulusal, bölgesel ve
küresel plan ve stratejilerin uygulama süreçlerine katılmak;afet risklerinin azaltılması ve
öğretilmesi kültürüne, toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak ve desteklemek; afete
dirençli topluluk yaklaşımını, farklı gruplar arasındaki sinerjiyi güçlendiren ve tüm toplumu
kapsayan afet risk yönetimini, uygun biçimde, desteklemek. Bu noktada aşağıdaki hususlar
dikkate alınmalıdır:
 Kadınlar ve kadınların süreçlere katılımı, afet risklerinin etkin şekilde yönetilmesi
ve cinsiyete duyarlı afet risk azaltma politika, plan ve programların hazırlanması,
desteklenmesi ve uygulanması bakımından kritik önemdedir; kadınlar için afetlere
hazırlık konusunda güçlendirici ve aynı zamanda, afet sonrasında alternatif geçim
kaynaklarının sağlanması için gerekli kapasite artırıcı önlemler alınmalıdır;(
 Çocuklar ve gençler değişimin temsilcileridir, onlara mevzuat, ulusal uygulama ve
eğitim müfredatlarıyla uyumlu olarak afet risklerinin azaltılmasına katkıda
bulunmalarını sağlayacak alan ve yöntemler sunulmalıdır.
 Engelli bireyler ve onlarla ilgili kuruluşlar; afet risklerinin değerlendirilmesinde ve
söz konusu bireylerin ihtiyaçlarına uygun planların, evrensel tasarım ilkelerini de
dikkate alarak, oluşturulmasında ve uygulanmasında kritik öneme sahiptir;
 Yaşlı insanların uzun yıllar sonucunda sahip oldukları deneyim, beceri ve bilgelik
afet risklerinin azaltılmasında paha biçilmez değerlerdir ve bu değerler erken uyarı
konusu dahil, politika, plan ve mekanizmaların oluşturulması süreçlerine dahil
edilmelidir;
 Yerel halklar, deneyim ve geleneksel bilgileriyle, erken uyarı konusu dahil,plan ve
mekanizmaların geliştirilmesi ve uygulanmasına önemli katkılar sağlamaktadır;
 Göçmenler, topluluk ve toplumun dirençliliğine katkıda bulunmakta; bilgi, beceri
ve kapasiteleri afet risk azaltma süreçlerinin hazırlanması ve uygulanmasında
faydalı olabilmektedir;
 Akademik çevre, bilim ve araştırma kuruluşları ve ağları için: Orta ve uzun vadede ortaya
çıkabilecek yeni afet riskleri de dahil olmak üzere afet risk faktörlerine ve senaryolarına
odaklanmak; bölgesel, ulusal ve yerel uygulamalar için araştırmaları artırmak; yerel
topluluk ve yönetimler tarafından yürütülen çalışmaları desteklemek; karar verme
süreçleri bakımından politika ile bilim arasında ara yüz oluşumunu desteklemek;
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İş ve meslek kuruluşları, finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlar dahil özel sektör
finans kuruluşları ve hayır kuruluşları için: Afet risklerini göz önünde bulunduran yatırımlar
aracılığı ile özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde, afet risk yönetimini ,iş sürekliliği
dahil ,iş modelleri ve uygulamalarına entegre etmek; işletme çalışanları ve müşterileri için
farkındalık geliştirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek; afet risk yönetimi için
teknolojik gelişmelerin yanı sıra araştırma ve inovasyon faaliyetlerinde bulunmak ve bu
faaliyetleri desteklemek; bilgi, uygulama ve kısıtlanmamış verileri paylaşmak ve yaymak;
afet risk yönetimini uygulamaya dahil eden normatif çerçeve ve teknik standartların
geliştirilmesine, uygun biçimde ve kamu sektörünün rehberliği altında aktif olarak
katılmak;
Medya için: Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyler de toplumsal farkındalığın ve
bilgilenmenin artırılmasına, afet riski, tehlike ve küçük ölçekli afetler dahil afetlerle ilgili
güvenilir ve kısıtlanmamış bilgilerin anlaşılmasına ve yayılmasına, ulusal kurumlar ile yakın
işbirliği içerisinde, basit, şeffaf, erişilebilir ve kolay anlaşılır yöntemler kullanarak, katkıda
bulunmak üzere aktif ve kapsayıcı rol oynamak; afet risklerinin azaltılmasına özgü iletişim
politikaları benimsemek; uygun durumlarda erken uyarı sistemlerini ve hayat kurtaran
koruyucu tedbirleri desteklemek; ulusal uygulamalar ile uyumlu olarak, toplumun tüm
kesimlerinde afet önleme kültürünü ve toplulukların düzenli halk eğitim kampanyalarına
,konuyla ilgili istişarelere güçlü katılımını teşvik etmek.

SÇB Kapsamında Uluslararası İşbirliği ve Küresel Ortaklık

Farklı kapasiteleri ve kendilerine tedarik edilen desteğin seviyesi ve mevcut çerçeveyi
uygulayabilme oranı arasındaki bağ düşünülecek olursa gelişmekte olan ülkeler, afet riskini
azaltma konusundaki çabalarını güçlendirmek için, iyileştirilmiş uygulama hükümleri, uygun,
sürdürülebilir ve zamanında gelen kaynaklar dahil, kalkınma için uluslararası işbirliği ve
küresel ortaklık ve devamlı uluslararası desteğe ihtiyaç duyarlar. Afet risk azaltılmasında
uluslararası işbirliği, bir çok kaynak içerir ve kalkınmakta olan ülkelerin afet risklerini azaltma
çabalarını destekleme konusunda kritik bir unsurdur. Ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlik ile
teknolojik inovasyon ve araştırma kapasitesindeki eşitsizlik ele alınırken, bu çerçevenin
uygulanmasında kalkınmış ülkelerden kalkınmakta olan ülkelere, beceri, bilgi, fikir, teknik bilgi
ve teknoloji akışını mümkün kılacak ve kolaylaştıracak bir süreçte teknoloji transferini artırmak
kritik önem taşımaktadır. Afet riski altındaki kalkınmakta olan ülkeler, özellikle de en az
gelişmiş ülkeler, küçük ada gelişmekte olan ülkeler, karayla çevrili gelişmekte olan ülkeler,
Afrika ülkeleri, yanısıra farklı zorluklarla karşı karşıya olan orta gelirli ülkeler, afetlere cevap
verme ve iyileşme kapasitelerini büyük ölçüde aştığından daha fazla hassasiyetleri ve risk
seviyeleri olduğundan özel dikkat gerektirirler. Bu türden hassasiyet, uluslararası işbirliğinin
acilen güçlendirilmesini ve gelişmekte olan ülkelerin bu çerçeveyi ulusal öncelikleri ve
ihtiyaçlarına uygun bir şekilde uygulayabilmeleri konusunda destek sağlanabilmesi bakımından
bölgesel ve uluslararası seviyelerde gerçek ve dayanıklı ortaklıkların teminini gerektirir. Benzer
dikkat ve uygun yardım takımada ülkeler yanı sıra deniz kıyısı çok uzun olan belli özelliklere
sahip başka afet riski altındaki ülkelere de gösterilmelidir.
Afetler, kendine özgü ve özel zarar görebilirliklerinden dolayı kalkınmakta olan küçük ada
Devletlerini daha fazla etkileyebilmektedir. Şiddet ive iklim değişikliği nedeniyle etkisi artan
bazı afetlerin etkileri, sürdürülebilir kalkınma yolundaki ilerlemeleri sekteye uğratmaktadır.
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Kalkınmakta olan küçük ada Devletlerinin (SIDS) özel durumu göz önünde bulundurulduğunda,
direnç oluşturmak ve afet risk azaltma alanında SIDS “Hızlandırılmış Eylem
Yaklaşımları(SAMOA) Yolu” sonuç bildirgesinin uygulanması yoluyla özel destek sağlanması
kritik önemdedir. Afrika ülkeleri, afetler ve altyapı, sağlık ve geçim kaynaklarının
dirençliliklerinin artırılması ile ilgili olanlar dahil artan riskler ile ilgili güçlükleri yaşamaya
devam etmektedir. Bu güçlükler bu çerçevenin uygulanmasına olanak vermek amacıyla
artırılmış uluslararası işbirliğini ve Afrika ülkelerine yeterince destek teminini gerektirmektedir.
Bu destekleri hayata geçirmek için de 15 yıllık süreçte aşağıda sıralanan ve modern afet
yönetiminin temelini oluşturan risk yönetim faaliyetlerinin finansına yönelik uygulamalar
hayata geçirilmelidir.
 Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası ve bölgesel organizasyonlar, uluslararası ve
bölgesel finans kuruluşları ve afet risklerinin azaltılmasıyla ilgilenen bağışçı
kuruluşların, uygun görülen şekilde, bu konudaki stratejilerinin koordinasyonunu
geliştirmeleri;
 Birleşmiş Milletler sistemine dahil yapılar, fonlar ve programlar ve uzman birimler
dahil, Birleşmiş Milletler Dirençlilik için Afet Risk Azaltma Eylem Planı, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Yardım Çerçeveleri ve ülke programları yoluyla, kaynakların en
elverişli şekilde kullanımının teşvik edilmesi ve kalkınmakta olan ülkelerin kendi
talepleri doğrultusunda bu çerçevenin uygulanması için, Uluslararası Sağlık
Tüzüğü(2005) gibi diğer ilgili çerçeve yaklaşımlarla koordinasyon halinde,
kapasitelerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yoluyla ve Devletlerin ,kendi yetkileri
dahilinde, önceliklerini dengeli, iyi koordine edilmiş ve sürdürülebilir bir şekilde
destekleyen açık ve belirli
bir
konuya odaklanmış programlar vasıtasıyla
desteklenmesi;
 Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltma Ofisi (UNISDR) tarafından bu çerçevenin
uygulanması, izlenmesi ve gözlemlenmesini şu şekilde desteklemesi: Özellikle Küresel
Platform için ve Birleşmiş Milletler’deki izleme süreciyle eşzamanlı ve ona uygun
şekilde periyodik ilerleme raporları hazırlamak, sürdürülebilir kalkınma ve iklim
değişikliği ile ilgili diğer mekanizmalarla koordinasyon halinde, uygun küresel ve
bölgesel izlemenin ve göstergelerin geliştirilmesini desteklemek ve buna göre mevcut
internet temelli Hyogo Çerçeve Eylem Planı izlemesini güncellemek; Sürdürülebilir
Kalkınma Göstergeleri ile ilgili Kuruluşlar Arası ve Uzman Grup çalışmalarına aktif
olarak katılmak; uzmanların harekete geçirilmesi yoluyla ve Devletlerle yakın işbirliği
içinde uygulama için kanıta dayalı ve pratik kılavuz oluşturmak; ilgili paydaşlarda afet
önleme kültürünü pekiştirmek üzere, standartların uzmanlar ve teknik kuruluşlar,
destek inisiyatifleri tarafından geliştirilmesini desteklemek ve afet risk bilgilerini,
politikalarını ve uygulamaları yaymak, bunların yanı sıra bağlı kuruluşlar yoluyla afet
risklerinin azaltılması ile ilgili eğitim ve bilgilendirme sağlamak; ülkelerin ulusal
platformları ve eşdeğer oluşumları yoluyla, ulusal planlarını geliştirmeleri ve afet risk,
kayıp ve etkileri bakımından trend ve örnekleri izlemeleri konusunda desteklemek;
Küresel Afet Risk Azaltma Platformu’nu toplamak, bölgesel kuruluşlarla işbirliği içinde
afet risklerinin azaltılması bölgesel platformlarının kurulmasını desteklemek; Birleşmiş
Milletler Dirençlilik için Afet Risk Azaltma Eylem Planı’nın gözden geçirilmesine
öncülük etmek; Uluslararası Afet Riskleri Konferansı Bilimsel ve Teknik Danışma
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Grubu’nun, afet risk azaltmada bilimsel ve teknik çalışmayı hareketlendirmesi için
güçlendirilmesi ve hizmetini sürdürebilmesini kolaylaştırmak; Devletler ile yakın
işbirliği içinde, Devletler tarafından mutabık kalınan terminoloji ile uyumlu olarak 2009
Afet Risk Azaltma Terminolojisinin güncellenmesine öncülük etmek ve paydaşların
görüşlerinin kayda geçmesini sağlamak;
 Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları gibi uluslararası finans kuruluşlarının,
kalkınmakta olan ülkelere bütünleşik afet risk azaltma için finansal destek ve kredi
sağlarken, bu çerçevenin önceliklerini göz önünde bulundurması;
 Diğer ilgili çerçevelerle koordineli olarak bu çerçevenin uygulanmasında, kalkınmakta
olan ülkelerin talep etmeleri halinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesinin Taraflar Konferansı dahil diğer uluslararası kuruluşlar ve sözleşme
organları, küresel ve bölgesel seviyedeki uluslararası finans kuruluşları ve
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından desteklenmesi;
 Birleşmiş Milletler’in özel sektör ve iş dünyası ile bağlantılı temel inisiyatifi olan
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin; sürdürülebilir kalkınma ve
dirençlilik bakımından afet risklerinin azaltılmasının kritik önemine daha fazla yer
vermesi ve yaygınlaştırması;
 Afet risk azaltma konusunda kalkınmakta olan ülkelere yardım etmek için Birleşmiş
Milletler’in tüm kapasitesinin, Birleşmiş Milletler Afet Azaltma Güven Fonu’na
yapılacak artan, zamanlı, sabit ve öngörülebilir katkılar dahil çeşitli finans
mekanizmaları yoluyla yeterli kaynak sağlama ve Fonun bu çerçevenin uygulanması ile
ilgili rolünü artırmak suretiyle güçlendirilmesi;
 Afet risk azaltma ve ulusal yasal çerçevelerin güçlendirilmesi için, Parlamentolar Arası
Birlik ve parlamenterlerle ilgili diğer bölgesel kurum ve mekanizmaların, uygun
görüldüğü şekilde, destek ve savunuculuklarının devam ettirmesi;
 Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve yerel yönetimlerle ilgili
diğer kuruluşların afet risklerinin azaltılması ve bu çerçevenin uygulanması için yerel
yönetimler arasındaki işbirliğini ve karşılıklı öğrenmeyi desteklemeye devam etmesi.
Uluslararası toplumun afet risklerini azaltmadaki başarısı sürdürülebilir gelişme, iklim
değişikliği ve finansal gelişim konuları ile birlikte ele alınmakta ve tüm bu konularda yönetişim
sağlanması gerekmektir. Aktörlerin yönetişimle karar sistemlerine katıldığı yeni düzende daha
dirençli kentler ortaya çıkacaktır. Sendai Çerçeve Belgesi ve Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA)
karşılaştırıldığında SÇB’nde sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması
faaliyetlerinin birbirleriyle uyumlu olması ve entegrasyonu konusuna daha fazla vurgu
yapmıştır. Afet risklerinin tanımlanması ve azaltılması konusunda tekil çalışmalar yapılmasının
yeterli olmayacağı, diğer sektörel ve kurumsal düzeyde yapılan çalışmalarda da afet risklerinin
azaltılması veya buna yönelik bakış açısına sahip olunması gerektiği HFA’ya göre daha fazla
vurgu yapılmıştır. SÇB ile dünyada artık dezavantajlı gruplara, engellilere, kadın, çocuk ve
yaşlılara artan şekilde önem verilmekte, yürütülmekte olan toplumsal programlarda bu grupların
daha fazla yer alması gerektiği görüsü baskın şekilde öne çıkmıştır. Türkiye’nin de gelecek 15
yıl boyunca yapılacak olan afet çalışmalarında bu gruplara mutlaka yer ve önem vermesi
gerekmektedir. Tehlikelerin belirlenmesi konusu önemini korumakla birlikte, afetlere karşı
kırılganlığın azaltılması, toplumun, altyapıların ve sistemlerin bütüncül direncinin artırılması ile
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yeni risklerinin yaratılmaması ön plana çıkarılmıştır. Bu durumun afet risk yönetiminin daha
geniş bir yelpazeden ele alınmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Afet yönetim sürecinde
yeni bir döneme girilmiş olup, risk yönetimine geçilmiştir. Afet yönetim süreçlerinde risk
yönetimi çalışmalarının özellikle kalkınma faaliyetlerini olumlu etkileyeceği bilinmektedir.
Ülkemizde Hyogo’da olduğu gibi, Sendai Çerçevesi’nin uygulama ve izlemeleri de Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) yürütülmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AFAD ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları
ile bir arada yönetişim çerçevesinde ortak iş yapma kapasitesini yükseltecek çalışmalar
yapılmalıdır.
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Uygulamalar
1. Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi (SÇB)ile Hyogo Çerçeve Eylem Planı (HFA)arasındaki
ilişkiyi inceleyiniz.
2. SÇB’nin Hedef ve Amaçlarını inceleyiniz.
3. SÇB nin başarıya ulaşmasını kontrol etmede kullanılacak yedi küresel hedefi inceleyiniz.
4. SÇB afet yönetim ilkesi içerisinde özel sektör ve kamu kurumları arasında olması gereken
ilişki nasıl tanımlanmıştır.
5. SÇB de bahsedilen “Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek” kavramı ne anlama geldiğini
araştırınız.
6. SÇB Eylem Önceliklerini maddeler halinde irdeleyiniz.
7. SÇB de Ülkeler arasındaki ekonomik eşitsizlik ile teknolojik inovasyon ve araştırma
kapasitesindeki eşitsizliği gidermenin afet yönetimi açısından önemini metin içinde
araştırınız.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.
5.

HFA ile SÇB eylem planları hangi küresel toplantılarda kabul edilmştir?
SÇB Hedefi ve amacı nedir?
SÇB nin afetlerde kültürel varlıkların korunması ile ilgili ilke kararı nedir?
SÇB eylem öncelikleri nelerdir anlatınız.
Dirençlilikiçin yatırım yapma kavramını açıklayın
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Afet risklerinin azaltılması politikalarının tüm sektörlere entegre edilmesi; ekonomik, sosyal,
çevresel ve sağlıkla ilgili konularda dayanıklılığın artırılması; arazi kullanımı, kent planlaması ve
kaynak yönetimine yönelik mekanizmalar oluşturulması; koordinasyonun artırılması için ulusal
platformlar kurulması ve kalite standartlarının geliştirilmesi gibi eylemlerin yürülüğe girmesi için
ilke kararları alınmıştır. SÇB kapsamında alınan kararların izlenebilmesiiçin de somut hedefler
konularak ülkelerin afet yönetiminde kendi kapasitelerindeki artışı izlemlerine olanak sağlanmıştır.
Ayrıca eylem öncelikleri belirlenerek ulusların afet yönetiminde afet risklerine karşı dirençli olması
özetlenmişdir.
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Bölüm Soruları
1. Üçüncü Dünya Konferansı sonunda aşağıdaki belgelerden hangisi yayınlandı?
a. Kyoto Çerçeve Belgesi
b.Sendai Çerçeve Belgesi
c. Hyogo Çerçeve Belgesi
d. Miyazo Çerçeve Belgesi
e. Incheon Çerçeve Belgesi
2. I. Afet riskini azaltmak
II. Ülkelerin afet nedeniyle oluşan can kayıplarını azaltmak
III. Uluslararası afet yönetim ilkelerini baştan değiştirmek
Yukarıdaki hedeflerden hangisi veya hangileri Sendai çerçeve belgesinin hedeflerinden biri
değildir?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I, II, III
d.II, III
e. I, II
3. I. Afet riskini ortadan kaldırmak
II. Ülkelerin afet nedeniyle oluşan ekonomik kayıplarını gidermek için özel para fonları
kurmak
III. Afetlere karşı dirençliliği arttırmak
Yukarıdaki amaçlardan hangisi veya hangileri Sendai çerçeve belgesinin amaçlarındandır?
a. I, II, III
b. I, II
c. II, III
d. Yalnız III
e. Yalnız II
4. I. Afet nedeniyle küresel can kaybı sayısını 2030 yılına kadar önemli ölçüde azaltmak
II. Küresel düzeyde afetlerin yol açtığı doğrudan ekonomik kayıpları karşılamak için 2030
yılına kadar yeni bir sigorta sistemi kurmak
III. Küresel düzeyde gayri safi yurtiçi hasıla bakımından afetlerin yol açtığı doğrudan
ekonomik kayıpları 2030 yılına kadar azaltmak
Yukarıdaki hedeflerden hangisi veya hangileri Sendai çerçeve belgesinin küresel hedefleri
arasında yer almaktadır?
a. I, II, III
b. II, III
c. I, III
d. Yalnız III
e. Yalnız I
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5. Sendai çerçeve belgesinin küresel hedeflerinin oluşturulma sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Beklenen hedefine ulaşması yönündeki küresel ilerlemenin değerlendirilmesini
b.Beklenen sigorta yardımlarının devletler tarafından verilip verilmediğinin
değerlendirilmesi
c. Oluşturulan Uluslararası afetlere müdahale ve kurtarma birliğinin faaliyetlerini
değerlendirmek
d. Gelişmekte olan ülkelerin gayri safi milli hasıla artışlarını değerlendirmek
e. Küresel seviyede afetle mücadele eden gönüllü kuruluşların faaliyetlerini değerlendirmek
6. I. Ulusal hükümetler afet riskinin azaltılması için gerektiği şekilde kaynak ve teşvik
aktarmassı gerekir
II. Afet risklerinin azaltılması tüm Devletleri ilgilendiren ortak bir sorundur
III. Afetlerden orantısız etkilenen insanların, özellikle en yoksul kesimlerin, özel ilgi
gösterilmek suretiyle güçlendirilmesini ve kapsayıcı, erişilebilir, ayrımsız bir katılımın
sağlanması gerekir
Yukarıdaki ilkelerden hangisi veya hangileri Sendai Çerçeve Belgesinin rehber ilkeleri ile
bağdaşmaktadır?
a. Yalnız I
b.I, II, III
c. II, III
d. I, III
e. Yalnız II
7. I. Afet risklerinin önemli ölçüde azaltılmasını sağlamak
II. Afet konusunda toplumun eğitim ve farkındalığını arttırmak
III. Afet sonrasında yeni iş olanakları sağlamak
SÇB’nin rehber ilkelerinde yer alan afet sonrası “Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek”
rehber ilkesi yukarıdaki faktörlerden hangisi veya hangilerinin oluşması için önemlidir?
a. Yalnız I
b.I, II, III
c. I, II
d. I, III
e. Yalnız II
8. Aşağıdaki örneklerden hangisi afet sonrası “Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek” rehber
ilkesinin benimsendiği afet riskini azaltma uygulamalarından biri değildir?
a. Marmara depremi sonrası Deprem Yönetmeliğine Uygun olmayan Bina İnşasına İzin
vermemek
b. Marmara depremi sonrası AFAD’ın kurulması
c. İstanbul’ da yaşanan sel felaketleri sonrası dere yataklarının ıslah edilmesi
d. Dünyada Termik ve Nükleer enerji santrallerinin artması
e. Doğal afetler ile mücadele için Uluslararası toplantıların yapılması

105

9. I. Ulusal ve/veya küresel düzeyde afet riski farkındalığını arttırma
II. Ulusal ve/veya küresel düzeyde oluşan afetler ile ilgili tarafsız ve güvenilir bilgiler sunma
III. Uygun durumlarda erken uyarı sistemlerini ve hayat kurtaran koruyucu tedbirleri
desteklemek
SÇB kapsamında Medyanın rolü yukarıdaki faktörlerden hangisi veya hangileridir?
a. Yalnız I
b.I, II, III
c. I, II
d. I, III
e. Yalnız II
10. I.Devlet
II. Sivil Toplum
III. İş ve Meslek grupları
SÇB kapsamında afet risklerinin azaltılması hangi paydaş veya paydaşların rolüdür ?
a. I, II, III
b. II, III
c. I, III
d. Yalnız III
e. Yalnız I

Cevaplar
1)B, 2)E, 3)D, 4)C, 5)A, 6)B, 7)C, 8)D, 9)B, 10)A
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6.AFETLERDE ULUSLARARASI YÖNETİMİN İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Çerçeve eylem planları toplu şekilde irdelenerek doğal veya insan kaynaklı afetlerde küresel afet
yönetim ilkelerine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Uluslararası afet yönetim politikasının önceki yıllarda afetlere yaklaşım tarzı hangi
yapıdadır?
2. Yeni uluslararası afet yönetim politikasının oluşmasında etkili olan adımlar nelerdir?
3. Küresel afet yönetiminin ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Uluslararası
ilkeleri

afet

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yönetim Küresel
Afetlerin Ders notu, sunum
yönetiminde temel ilkeler
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar





Risk yöntemi
Birleşmiş Milletler
Kriz yönetimi
1999 Marmara Depremi

111

Giriş

Afetin büyüklüğü, etki alanı arttıkça ve afet sınırları aştığında sorumlu ulusal kurumların
uyguladığı yöntemler tek başına yeterli olmamamaktadır. Bu durumda afet yönetiminde ulusal ve
uluslararası kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, finans kurumlarının ve özel statüde
bulunan yardım kuruluşlarının sahip oldukları güç, deneyim ve tecrübelerini birlikte kullanmaları
gerekmektedir. Bu ideal yönetim şemasına ulaşmak için de tüm kurumların IDNDR ile başlayan
uluslararası afet yönetiminde ortak dili ve kuralları belirleyen HFA ve SÇB ilkelerine bağlı kalması
gerekir.
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Küresel Afet Yönetim İlkeleri

Uluslararası afet politikasının önceki yaklaşım ve yöntemi, acil durum yönetimi ve yara
sarma etkinlikleri ile ilgiliydi. Bu bağlamda, arama kurtarma işlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri, öncelikli yardımların yerine getirilmesi, uluslararası yardımların hızla doğru tarafların
eline geçmesinin sağlanması, hasar tespitleri, hak sahiplerinin belirlenmesi, hasarların zemin/havza
özellikleri ve yapılaşma nitelikleriyle olan ilişkilerinin ortaya konulması, yeniden güvenli
biçimlerde yer seçimi ve yapım etkinlikleri yer alır. Bu alanda gelişmiş ulusal ve uluslararası bilgi
ve deneyim vardır. Söz konusu etkinliklerin kusursuz yerine getirilmesi için her zaman hazırlıklı
olmak gerekir. Yeni politikanın başlıca dayanağı ise, afet sonrasında karşılaşılan kayıpların
azaltılmasıdır. Yeni politikanın odak noktası ‘risk’ kavramıdır. Risk, kaybedilme olasılığı bulunan
bir değeri temsil etmektedir. Kaybedilmesi olası bir değer yoksa, yalnızca bir tehlikeden söz
edebiliriz. Dolayısıyla risk soyut bir kavramdır ve toplumsal ortamda geleceğe ilişkin bir kestirim
kapasitesi gerektirmektedir. Doğal tehlikelerin yarattığı riskleri farklı düzeylerde tanımlamak
olanaklıdır. Tekil yapı düzeyinde yıkılma ve hasar görme riskleri tanımlanabilirken, birden fazla
yapının oluşturduğu ortamda yapıların birbirlerini etkilemeleri, kaçış olanakları, yakın çevre
güvenliği gibi konuların yarattığı değer kaybı olasılıklarını göz önünde tutmak ve farklı risklerden
söz etmek gerekir. Yeni politika çerçevesinin belirlenmesinde büyük katkı sağlayan Yokohoma
Konferans ve Hyogo Çerçevesi bu risklerin yönetiminde ulusal yapıların öne çıkmasını öğütlerken
Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile bilgi, deneyim ve afet müdahale konularında işbirliği yapmasını
öğütlemektedir. Bu bağlamda modern afet yönetimini benimseyen ve uygulayan ülkeler afet
sırasında Uluslararası kurumlardan gelecek yardıma olan ihtiyacı aynı oranda azalır. Uluslararası
gelecek yardımı çok iyi yöneterek sınırlı kaynakları daha verimli kullanır. Afet riskini azaltmak
isteğinde olan ülke uluslararası kurumları etkin kullanmak için uluslararası yönetim ilkelerini
uygulamak zorundadır.
Bu ilkelerin bazıları aşağıda sıralanmıştır,
1. Afet yönetiminden afetzede ülke sorumludur.
2. Afetten sonra afetzede ülkenin uluslararası yardıma gerek duyup duymadığı konusundaki
deklarasyonu belirleyicidir.
3. Tüm yardımlar, afetzede ülkenin talebi üzerine ve onu destekleyecek şekilde yapılır.
4. Ülkelerden ve kuruluşlardan yardım, doğrudan afetzede ülkenin kendisi ya da uluslararası
kuruluşlar aracılığı ile istenebilir.
5. Ülkeler ve kuruluşlar iki taraflı yardımda serbesttir ve bunlar önceliklidir
6. Doğal afetlerde, genellikle uluslararası destek patlaması yaşanmaktadır. Bunun
koordinasyonu çok önemlidir
7. Uluslararası yardımların koordinasyonunu Birleşmiş Milletler sağlar
8. Hiçbir kuruluş bu bağlamda çok başlılığa neden olmamalıdır
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Uluslararası Afetlerde Yaşanan Problemler
Afet yönetimi sürecinin en önemli aşamalarındanbiri olan müdahalenin başarısı, yardım ekiplerinin
doğru, yerinde ve hızlı biçimde koordinasyonu ile yakından ilişkilidir. Ancak afet anında bu
orginazasyonu sağlamak güçtür. Zira, acil müdahale bir taraftan titiz dikkatli bir örgütlenme ve
planlamayı, diğer yandan kendiliğinden harekete geçesi beklenen bir sistemi gerektirir. Bu sistem
oluşması içinde Hyogo ve Sendai eylem planlarında risk ve kriz yönetim ilkelerini benimseyen
kurumların çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda afetlerde müdahale aşamasında risk oluşturan
basamaklar aşağıda sıralanmıştır.
 Uluslararası hukukukta uluslararası afet müdahalelerinde uygulanacak yasal ve kurumsal
çerçeveyi belirleyen kuralların ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmaması
 Yardım örgütlerinin birbirleriyle, ulusal kamu kurumları ve kolluk kuvvetleri ile
koordinasyon ve işbirliğinde problem yaşaması
 Yardım edilen ülke ve/veya yardımda bulunan ülkenin afet yönetim mevzuatlarının yeterli
düzeyde olmaması
 Uluslararası müdahaleye katılan örgütlerin örgüt kültürü ve/veya personel yapısından
kaynaklanan sorunlar
Yaşabilecek bu sorunları en aza indirmek için AFAD Sendai ve Hyogo kapsamında Afet yönetim
ilkelerini yenilemekte ve Birleşmiş milletler tarafından Arama kurtarma ekiplerinin ortak
yöntemleri kullanması için var olan INSARAG direktiflerine uymaktadır. Ancak bu noktaya
gelinmesi için 1999-Marmara Depremini geçirmek zorunda kalmamız bizim adımıza çok üzücüdür.
17 Ağustos 1999’da meydana gelen 7,4 şiddetinde ve merkez üssü Gölcük olan deprem Türkiye’de
yaşanmış en yıkıcı depremlerden biridir. Deprem Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da büyük can
kayıpları meydana getirmiştir. Depremde 17.840 kişi hayatını kaybetmiş, 43.953 kişi yaralanmış
yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmış, çok sayıda konut ve işyeri hasar görmüştür. Deprem yaklaşık 16
milyon kişiyi etkilemiştir. Depremin büyüklüğü ve ulusal müdahale kapasitesinin sınırlarını
aşmasından dolayı kamu kurumları, sivil toplum örgütleri yanında depreme müdahalede pek çok
uluslararası yardım kuruluşu veya ülkeler yer almıştır. Bu yardım kuruluşları incelendiğinde İsrail463 kişi, Fransa-380 kişi, Almanya-375 kişi, Amerika -258 kişilik bir yardım göndermiştir. Tüm
dünyadan gelen yardımlara karşın gümrüklerde yaşanan sorunlar, hizmet veren kurumlar ve kişiler
arasında iletişim ve yönetim farklılıkları, afet sırasında güvenilir bilgiye ulaşmada sorunlar, yardım
malzemelerinin ve afet müdahale gruplarının koordinasyonunu sağlayacak bir merkez olmaması
Afetzedelerin geçici çadır kentlerine yerleşmesinde problemler afetlere müdahaleyi iyice
güçleştirmiştir.
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Uygulamalar
1. Risk yönetim kavramı hakkında bilgi edininiz.
2. Afet yönetimini iyi yapan ülkeler ile uluslararası afet yönetimleri arasındaki ilişkiyi
inceleyiniz.
3. Küresel afet yönetim ilkeleri hakkında bilgi veriniz.
4. Küresel afetlere müdahalede yaşanan problemleri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Küresel afet yönetiminde risk kavramı nasıl açıklanmıştır?
2. Afet yönetiminde modern afet yönetimini benimseyen ülkeler uluslararası yardımlara daha
az ihtiyaç duyarlar ve gelen yardımları daha verimli kullanırlar. Bu gerçekliği açıklayınız.
3. Küresel afet uygulamalarında uluslararası yardımları hangi kurum organize eder?
4. Uluslararası yardımların kurumsal koordinasyonunda yaşanan problemler nedeniyle
yaşanabilecek durumlara 2 örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Ulusal ve Küresel afet yönetiminde afet ekiplerinin koordine edilmesinde temel unsur uluslararası
afet yönetim ilkelerine bağlı olmaktır. Birleşmiş Milletler bu ilkelerin benimsenmesinde HFA ve
SÇB ile ortak adımlar geliştirerek ulusal afet kurumlarına afetlerde uluslararası afet müdahale
ekipleri ile tam uyum gelen yardımların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.
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Bölüm Soruları

1. I. Afet sonrası iyileştirme yaklaşımları başlıca hedefidir
II.Afetlerin yönetiminde risk ve kriz yönetimi şeklinde müdahaleler tercih edilir
III. Ulusal ve Uluslararası toplulukların bilgi paylaşımını destekler
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetimi için doğrudur?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d.I, II
e.II, III
2. I. Yokohama konferansı ve Hyogo Çerçeve Eylem planı Uluslararası Afet Müdahale
çerçevesinin belirlenmesinde önemli yere sahiptir
II.Afet yönetiminde Uluslararası yardımların hızlıca ve doğru kişilerin eline geçme
organizasyonu sadece ulusal sivil yardım kuruluşlarına bırakılır
III.Uluslararası afet anlayışının başlıca dayanaklarından biri afet sonrası kayıpların
azaltılmasıdır
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetimi için doğrudur?
a. I, II, III
b.I, II
c.I, III
d.Yalnız II
e.Yalnız I
3. I. Afet sonrası Uluslararası yardım malzemelerinin afetzede ülkeye gelebilmesi Afetzede
ülkenin talebi ve iznine bağlıdır
II. Afet sonrası Uluslararası yardım malzemelerinin afetzede ülkeye gelebilmesi Afetzede
ülkenin talebi ve iznine bağlı değildir
III. Uluslararası topluluklar yardım talebi gelmeden arama kurtarma birliklerini afetzede
ülkeye gönderebilirler
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetimi için doğrudur?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d.I, III
e.II, III
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4. I. Afet sonrası tüm yardım desteklerin içeriği afetzede ülkenin talebi doğrultusunda
yapılmalıdır
II. Afetler sonrası Afetzede ülke Birleşmiş Milletlerden bağımsız olarak komşu veya
herhangi bir ülkeden yardım isteyebilir
III. Uluslararası yardımların organize edilmesi çok önemlidir
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetimi için doğrudur?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d.I, II, III
e.II, III
5. I. Afete müdahale eden ekiplerdeki bireylerin sahip olduğu sosyal ve dinsel adetler
II.Afet Arama kurtarma ekiplerinin sahip olduğu teknik yaklaşımlar
III. Afet arama kurtarma ekiplerinin iç işleyiş kuralları
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetiminde risk oluşturan
noktalardır?
a. I, II
b.I, III
c.I, II, III
d.Yalnız II
e.Yalnız III
6. I. INSARAG direktiflerine uymalıdır
II.Afetlerin yönetiminde sadece devlet kurumları arasındaki organizasyonu geliştirmeli
III. Uluslararası afet yönetim kuruluşlarının afet risk yönetimi hakkındaki deneyimlerinden
faydalanmalı
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri AFAD’ın Uluslararası Afet Yönetiminde
başarıya ulaşması için gereklidir?
a. Yalnız I
b.Yalnız II
c.Yalnız III
d.I, II, III
e.I, III
7. I. Afet sonrası depremin oluşturduğu etki ve ihtiyaç analizinin yapılamaması
II. Afet sonrası uluslararası arama kurtarma ekiplerinin ulusal ekiplerle olan
koordinasyonunu sağlyacak ekiplerin olmaması
III. Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin teknik malzemelerinden bazılarının gümrük
engeline takılması
Yukarıdaki olaylardan hangisi veya hangileri 1999 Marmara Depreminde Uluslararası Afet
Yönetimi açısından karşılaşılan sorunlardandır?
a. I, II,III
b. Yalnız II
c. Yalnız I
d.II, III
e. I, III
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8. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Uluslararası Afet Yönetiminin İlkelerinin oluşmasında
etkili olmuştur?
a. Paris Antlaşması
b. Yokohama Antlaşması
c. Kyoto Antlaşması
d. Prag Antlaşması
e. Londra Antlaşması
9. I. Afet yönetiminde ulusal kuruluşlar öne çıkmalı
II. Ulusal Afetlerin yönetiminde görev alan ulusal kurumlar uluslararası afet kuruluşları ile
bütünleşik olmak için ortak terminoloji kullanmalıdır
III.Uluslararası afet yönetiminde ulusal ve uluslararası tüm kurumların her zaman hazırlıklı
olması savunulmaktadır
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetimi için doğrudur?
a. Yalnız I
b.I, II
c.I,II, III
d.I, III
e. II, III
10. I. Afet sonrası iyileştirme yaklaşımları başlıca hedefidir
II. Uluslararası yardımların koordinasyonunu Birleşmiş Milletler sağlar
III. Afet yönetiminden afetzede ülke sorumludur
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Afet Yönetimi için doğrudur?
a. Yalnız II
b.Yalnız I
c.I, II,III
d.II, III
e.I, III

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)A, 4)D, 5)C, 6)E, 7)A, 8)B, 9)C, 10)D
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7. AFETLER İLE MÜCADELE ALANINDA FAALİYET
GÖSTEREN ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE YAPILAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afet risklerinin azaltılması ve afete uğramış ülkelere yardım konusunda çalışmalar yapan kurullar
ve yapılar hakkında kısa bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Birleşmiş Milletlerin kuruluş tarihi ve kuruluş amacı nedir?
2. OCHA’nın afet yönetimindeki etksi nedir? Afet oluşmasından sonra müdahale aracı olarak
kullandığı kurumlar nelerdir?
3. UNDP ile ülkelerin afet yönetimindeki ilişkiyi kalkınma hedeflerini yakalama açısından
inceleyiniz.
4. UNDAC hangi kuruma bağlıdırve görevi nelerdir?
5. ICDO nedir ve üstlendği görevler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Afet yönetiminde görev alan Bu alanda faaliyet gösteren Ders notu, sunum
uluslararası kurumlar
kurumların öğrenilmesi
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar




Birleşmiş Milletler
UNDP
NATO
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Giriş

Afetten etkilenen ülkenin talebi üzerine harekete geçen uluslararası afet yönetim kurumları
ulusal kurumların afetle mücadelesinde afet anında kriz yönetimine yardımcı olarak ve/veya afet
oluşma risklerinin azaltılmasında rol oynamaktadır. Ulusal afet yönetim unsurlarına yardımcı olan
bu kurumların yapısının ve görev ilkelerinin incelenmesi küresel afet yönetim aşamlarının
anlaşılmasında bilgi birikiminin arttırılmasını sağlayacaktır.
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Afetler İle Mücadele Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası
Kuruluşlar ve Yapılar
Birçok ülke, yıllar süren çabalar sonucunda elde edilmiş kalkınmayı ortadan kaldıracak ve
yoksulluk ve eşitsizliği daha da köklendirecek şiddet çatışmalarına veya doğal afetlere karşı giderek
daha savunmasız hale gelmektedir. İstatiksel verilere göre; doğal afetlerin %90’ı, toplumların bu tür
tehlikelere savunmasızlığını giderek artırdığı ve etkileri ile sosyal ve ekonomik maliyetlerini
giderek katladığı gelişmekte olan ülkelerde cereyan etmektedir. Son yıllarda Dünyada meydana
gelen doğal afetler, savunmasızlığın ve tehlikelerin ulaştığı noktayı göstermektedir. Bu noktada,
eğer önlem alınmazsa, gelecekte daha fazla yaşam kaybı, zarar görmüş fiziksel altyapı ve çevresel
kaynakların azalması ile karşılaşılabilir. Bu kayıplar, yıllar boyu süren çalışmalar sonucu edinilen
başarıları ve kalkınma faaliyetlerine yatırılan maddi kaynakları zarara uğratacaktır. Afet risklerinin
azaltılması ve afete uğramış ülkelere yardım konusunda çalışmalar yapan kurullar ve kısa bilgileri
aşağıda sıralanmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM)- United Nation(UN)

2. Dünya Savaşı’nın sonrasında dünyada barış ve güvenliği sağlamak, ülkeler arasında
dostluk ilişkilerini geliştirmek, ekonomik, toplumsal, kültürel sorunları çözmede uluslararası
işbirliği sağlamak amacıyla, 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur
Birleşmiş Milletler adı ilk kez; 2. Dünya Savaşı sırasında Mihver’e (Almanya, Japonya, İtalya) karşı
birleşen 26 Ülke tarafından 1 Ocak 1942 yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington D.C.
Eyaleti’nde imzalanan Birleşmiş Milletler Bildirisi’nde kullanılmıştır.
Birleşmiş Milletler, hukuksal ve siyasal olarak 1. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Milletler
Cemiyeti’nin devamı niteliğindedir. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin New York
kentindedir. 51 Devlet tarafından kurulan örgütün şu anda Üye Devlet sayısı 192’dir. Çevre
konusunun uluslararası boyut kazanmasına katkı sağlayan en önemli kurum Birleşmiş Milletlerdir.
Ancak; Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından çevre için alınmış olan kararlar, devletlere
uygulatılabilecek herhangi bir yaptırım yetkisi taşımamaktadır. Diğer taraftan; dünyada meydana
gelen genel gelişmelere bakıldığında, çevre en esnek davranılan konulardan biri olmuştur. Birleşmiş
Milletler afetler ile mücadelede çeşitli alt kurullarını kullanarak faaliyet göstermektedir.

Birleşmiş Miletler Kalkınma Programı ( UNDP )

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yoksulluğun ortadan kaldırılması ve
eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması için çalışmaktadır. Ayrıca ülkelere sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması için politikalar, liderlik becerileri, ortaklık yetenekleri geliştirme ve
kurumsal kapasite inşa etme konularında yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 1966 yılıda kurulan ve
Merkezi New York, ABD’ de bulunan bu kuruluş afetlerin azaltılması, önlenmesi ve afetlere
hazırlık ile ilgili ulusal kapasitelerin güçlendirilmesine yönelik olarak BM kalkınma programını
merkez noktası olarak görevlendirmiştir. BM kalkınma programı, hedeflerine ulaşmak amacıyla,
insani yardım koordinasyon ofisi (OCHA), dünya sağlık örgütü (WHO/PAHO), BM Çocuklara
Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) gibi diğer BM birimleriyle yakın işbirliği
içerisinde çalışmaktadır. BM kalkınma programı, aynı zamanda, Kızılhaç ve Kızılay gibi ulusal ve
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uluslararası sivil toplum örgütleri ile yine ulusal ve uluslararası seviyedeki hükümet birimleri ile
yakın ilişkiler geliştirmektedir. UNDP hâlihazırda 166 ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye
UNDP ilişkileri 1950’li yıllara kadar uzanmaktadır. Bu tarihten itibaren Türkiye’de, UNDP’nin
teknik yardımı çerçevesinde sosyal ve ekonomik alanda birçok proje hayata geçirilmiştir.
UNDP’nin Ankara Ofisi, 1965 tarihinde kurulmuştur.
UNDP’nin ülkemizde uyguladığı projeler üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, yoksulluğun
azaltılması, demokratik yönetişim ile çevre ve sürdürülebilir kalkınmadır. Son on yılda UNDP
tarafından Türkiye’de hacmi 150 milyon ABD Dolarını aşan 100'den fazla proje
uygulanmıştır/uygulanmaktadır. 2011-2015 Mart döneminde yürütülen teknik işbirliği proje sayısı
31’dir. Projelerin fon kaynakları ağırlıklı olarak, kamu bütçesi, özel sektör, kalkınma işbirliği
kuruluşları, diğer hükümetler ile UNDP fonlarından oluşmaktadır. UNDP’nin ülkemizde uyguladığı
projeler arasında, Doğu sınırlarımızın mayından arındırılmasına ve sınır gözetiminin
güçlendirilmesine dair bir proje ile Suriyeli sığınmacı akınından etkilenen ev sahibi toplulukların
güçlendirilmesine yönelik olarak Gaziantep’te katı atık yönetimi, Kilis’te ise mesleki eğitim
alanlarında gibi projeler de yer almaktadır. Ülkemizin uluslararası kalkınma işbirliğinde yükselen
profili ve önemli bir donör ülke konumuna gelmesinin de etkisiyle 2011 yılında Türkiye- UNDP
Ortaklık Çerçeve Anlaşması imzalanmış ve ilişkilerimiz stratejik nitelik kazanmıştır. İstanbul'u BM
kuruluşları için bir bölgesel merkez haline dönüştürme politikamız çerçevesinde, UNDP’nin
Bratislava'da bulunan Avrupa ve BDT Bölgesel Hizmet Merkezi'nin İstanbul'a taşınması amacıyla
Eylül 2013’de imzalanan anlaşma 1 Mart 2014’te yürürlüğe girmiştir. “UNDP İstanbul Regional
Hub” olarak anılan Bölgesel Merkezin sorumluluk alanında, dış politikamız için önem taşıyan Doğu
Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve bazı Balkan ülkeleri bulunmaktadır. Öte yandan, UNDP ile
ülkemiz arasında imzalanan bir anlaşmayla kurulan İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör
Merkezi (IICPSD) 2012 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Global nitelik taşıyan Merkezin,
ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması konusunda da özel sektör-UNDP işbirliğine önemli
katkılarda bulunması öngörülmektedir. Kamu ve özel sektör temsilcileri için eğitim ve kapasite
geliştirme, çalıştaylar organize etme, özel sektörün gelişimi rolüyle ilgili bilgi ağları ve yeni
kapsayıcı iş modellerin kurulmasını destekleme, diğer ülkelere üst düzey danışman misyonları ve
ilgili özel sektör odaklı kuruluşlarla diğer ülkelerden düşünce kuruluşlarını eşleştirme gibi
faaliyetler Merkezin görevleri arasındadır. Ayrıca UNDP doğal, çevresel ve teknolojik tehlike
riskini ve bu tehlikelere karşı korunmasızlığı azaltmak; sosyal ve ekonomik yoksunluğu azaltmaya
özel önem göstermek; yaşam kayıplarının minimum düzeye indirgenmesine ve geniş temelli
kalkınma kazanımlarını koruma konularında da faaliyetler göstermektedir

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (BM OCHA)

Afetlere uluslararası yardım ve destek sağlanmasını koordine etmek, BM insani yardın
koordinasyon ofisi’nin (OCHA) görevidir. OCHA’nın uluslararası afet yardımlarını koordinasyon
görevi, 1971 yılındaki BM genel temsilci kararına dayanmaktadır. OCHA’nın sorumluluğu, 1991
yılındaki 46/128 sayılı genel kurul kararı ile, büyük acil durumlarda uluslararası yardımların
koordinasyonunu da içerecek şekilde genişletilmiştir. OCHA, daha sonraki yıllarda özellikle insani
yardımları organize eden bir bölüme dönüştürülmüştür . Ani bir afeti takiben afetten etkilenen
ülkenin uluslararası destek talebi üzerine, OCHA, son durum ve öncelikli ihtiyaçlar ile ulusal ve
uluslar arası müdahaleler ile ilgili bilgi almak üzere, afetten etkilenen ülkenin daimi koordinatörüyle
bağlantıya geçer. Daimi koordinatör, afetten etkilenen ülkenin hükümeti ile yakın işbirliği içerisinde
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çalışır. Gerekli görüldüğü takdirde, OCHA, afetten etkilenen ülkenin hükümetini veya daimi
koordinatörlüğü BM afet değerlendirme ve koordinasyon sistemi (UNDAC) ve/veya Uluslararası
Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) ekibi ile destekleyebilir. OCHA, durum raporları
yoluyla, uluslararası platformu, son durum, öncelikli ihtiyaçlar ve devam eden iyileştirme
çalışmaları ile ilgili olarak sürekli bilgilendirir. Bu bilgiler, uygun müdahale ve yardımın zamanında
sağlanmasının temelidir. Bir acil durum söz konusu olduğu zaman OCHA uluslararası yardımı
koordine eder. Acil durumun olduğu ülkedeki BM ofisi ile temasa geçer; merkezde kurumlar arası
görüşler neticesinde de yardım için öncelikler tespit edilerek acil durumun gerektirdiği çerçevede
destek verilmesini koordine eder. Bu ofis, acil durumdan etkilenen bölgelere BM kuruluşlarından
misyonlar tertipleyerek ihtiyaçları tespit eder; kurumlar arası kaynakları harekete geçirir; bağış için
toplantılar yapılır; verilen bağışların nasıl kullanıldığının takibi yapılıp, gelişmelerle ilgili raporlar
düzenleyerek bağış yapan ülkeleri bilgilendirirler. Kurumlar arası yardım isteği neticesinde acil
durumlar için 1992 yılından beri 14 milyon dolar civarında hibe toparlamıştır. OCHA, ortakları ile
birlikte fikirbirliği içinde insani konuların savunuculuğunu yaparak krizin sessiz kurbanlarına
yardım eder. OCHA’nın acil durumlar için, bağışlar gelene kadar durumları idare etmek için
merkezi bir döner sermayesi vardır. Bu döner sermayeden 1992 yılından beri 288 milyon dolar
kullanılmıştır. Bu parayı borç alan kurumların bunu 1 yıl içinde geri ödemeleri beklenir.

BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Sistemi (UNDAC)

UNDAC ekibi, OCHA’nın 3-4 haftalığına 12-24 saat içerisinde toplanabilecek afet yönetim
uzmanlarından oluşan hazır kapasitesidir. Afetten etkilenen ülkenin talebi üzerine harekete geçen
UNDAC ekibi, bilgi yönetimi ve değerlendirmesinde ve uluslararası yardım ve müdahale
ekiplerinin yerinde koordinasyonu konusunda ulusal yetkililere destek verir. UNDAC üyesi ülkeler
ve örgütler, kalifiye personeli belirlemek, hazır etmek ve bu personelin eğitimi ve harekete
geçirilmesi ile ilgili tüm maliyetleri karşılamak ile yükümlüdür. Üye ülkeler, UNDAC ile ilgili
konularla ilgilenmek üzere, kendi ülkelerinde bir UNDAC bağlantı noktası görevlendirmek
durumundadır. Üye ülkeler, aynı zamanda, OCHA’nın UNDAC gezici alarmlarını iletmek amacıyla
24 saat çalışan bir gezici merkezi oluşturmak zorundadır. Çalışmaların global kapsamını temin
etmek ve toplanma hızını artırmak amacıyla, UNDAC 5 bölgesel ekip olarak organize olmuştur:
Avrupa, Latin Amerika, Karayipler, Asya ve Güney Pasifik. Bugüne kadar, UNDAC ekibinin 46
ülke ve 5 örgütten 164 aktif üyesi bulunmaktadır. UNDAC ekibi, ayda ortalama bir defa
toplanmaktadır.

Yerinde Operasyonlar Koordinasyon Merkezi (OSOCC)
UNDAC ekibi, afet bölgesinde operasyonlar koordinasyon merkezi (OSOCC) kurmaya hazır
durumdadır. OSOCC’un amacı, uluslararası yardım ve müdahale sağlayanların koordinasyonunda
yerel yetkililere yardımcı olmak ve bilgi yönetim ve değerlendirmesini kolaylaştırmaktır. Bu
prosedürlerin bilincinde olan INSARAG eğitimli USAR ekiplerinin, OSOCC’daki SAR
operasyonları planlamasında yer alması beklenmektedir. UNDAC ekibi, OCHA Cenevre
vasıtasıyla, uluslararası insani yardım ortaklığı (IHP) ülkelerinden destek modüller isteyebilir.
Destek modülleri, sağlık önlemleri, telekomünikasyon, ofis olanakları, konaklama, ulaşım ve yemek
gibi ilave kaynakları sağlamak üzere tasarlanmıştır.
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Sanal OSOCC(Virtual SOCC), OCHA ve FCSS tarafından işletilen Web tabanlı bilgi yönetim
sistemidir İlgili kuruluşlar, etkilenen ülke ve tüm taraflar arasında bilgi alışverişini sağlar. Internet
üzerinden (www.reliefweb.int/VirtualOSOCC) adresinden ulaşılabilecek bir bilgi yönetim aracıdır.
Sanal OSOCC, INSARAG’ın talebi üzerine, büyük bir ani afetin ilk aşamalarında, yardım ve
müdahale edenler arasında eşzamanlı bilgi alışverişine izin veren bir platform sağlamak amacıyla
INSARAG Sekreteryası tarafından geliştirilmiştir. Sanal OSOCC’a erişim, afet müdahalesinde yer
alan ülkeler ve örgütlerle sınırlıdır (www.relifweb.int/).

Kuzey Atlantik Paktı (NATO)

1949 yılında Kuzey Atlantik Paktı’nın kuruluşundan bu yana, vatandaşların korunması üye ülkelerin
en büyük kaygılarından biri olmuştur. Şimdi sivil koruma komitesi (CPC) olarak adlandırılan sivil
savunma komitesi (CDC) bu sebeple 1951’de kurulmuştur. Bu komitenin ana görevi, sivil koruma
alanındaki ulusal çalışmaların uyum ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlamaktır.
Komitede paktın tüm üye ülkeleri, sivil korumadan sorumlu ulusal bakanlık temsilcileri ile temsil
edilmektedir. CDC/CPC’nin başlangıçtaki çalışmaları, sivilleri savaşın etkilerine karşı korumak
üzerine yoğunlaşmakla birlikte, yıllar geçtikçe, sivillerin doğal ve teknolojik afetlere karşı
korunması üzerine odaklanmıştır. 1994 yılında barış için ortaklığın başlamasıyla, NATO ortak üye
ülkeleri ve barış için ortaklığa katılan ülkeler arasındaki işbirliği, sivil koruma ve afet yardımı
konularında başlamıştır. Sivil koruma ve afet yardımı, sivil acil durum planlama’nın (CEP) temel
bileşenlerinden biri olmuştur. CEP barış için ortaklık programının en büyük askeri olmayan
yardımcısıdır. Birçok üye ülke CEP faaliyetlerini kendi bireysel ortaklıkprogramlarına dahil
etmişlerdir. Bu çalışmaların ışığında, avrupa-atlantik ortaklık konseyi (EAPC), uluslararası afet
iyileştirme alanında uluslararası işbirliğinin önemini tanıyan ve uluslararası afet yardımı alanında
öncü organizasyon olan BM’e bir destek olarak, EAPC alanında çalışan ve avrupa-atlantik afet
yardım gücü olarak adlandırılan bölgesel bir oluşuma gidilmesi yolundaki öneriyi 1998 tarihinde
onaylamıştır.

Uluslararası Kızılhaç Ve Kızılay Dernekleri Federasyonu(IFRC)

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan özel
ve bağımsız bir insani yardım örgütüdür. Cenevre Konvansiyonu’na göre, ICRC delegeleri
hastaneleri, kampları, işyerlerini, hapishaneleri ve savaş tutsaklarının tutulabileceği diğer yerleri
ziyaret edip, fiziksel ve psikolojik gözaltı koşullarını inceler ve mahkumlara, gözaltındakilere ve bu
kişilerin ailelerine iyileştirme malzemeleri sağlarlar. Kızılhaç ve kızılay dernekleri uluslararası ve
ulusal seviyede, silahlı çatışmaların ve doğal afetlerin kurbanlarına acil iyileştirme sağlamakta ve
toplum gelişimi, sosyal refah ve kamu sağlığı alanlarında çalışmaktadır. Ulusal dernekler, kardeş
dernekler, federasyon sekretaryası ve ICRC ile işbirliği içerisinde, uluslararası insani yardım
yasalarını, temel İlkeleri ve hareketin ideallerini tanıtmakta ve yaygınlaştırmaktadırlar.
Federasyonun ana hedefleri, afet yardım ve müdahalesinde ve faaliyetlerinin geliştirilmesinde üye
Ulusal derneklerine destek vermek ve onların uluslararası temsilcisi ve sözcüsü olmaktır.
Federasyon çalışmalarının önemli bir bölümünü, doğal afet ve salgın hastalık kurbanlarına yardım
sağlanması ve koordinasyonu oluşturmaktadır. Federasyon afetlerdeki zararı ve can kaybını en aza
indirmek amacıyla, afete hazır bulunma planlarının geliştirilmesinde ulusal derneklere destek
vermektedir.
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Uluslararası Sivil Savunma Örgütü (ICDO)

Merkezi Cenevre’de bulunan örgütün, genelde Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkelerinden
oluşan 46 üyesi bulunmaktadır. Örgüt, hem afetleri önlemek hem de meydana geldiklerinde
müdahale etmek için ulusal sivil savunma yapıları arasında uzman değişimi, kurtarma faaliyetlerinin
koordinasyonu gibi karşılıklı yardım uygulamalarını koordine etmektedir. Acil durumların yönetimi
ile ilgili ikili ve çok taraflı anlaşmalar mevcut olsa da, bu sorunla ilgili evrensel bir konvansiyon
yoktur ve devletlerin egemenliklerine ve sivil savunmanın ulusal tanımlarındaki farklılıklara bağlı
olan idari kısıtlamalar, uluslararası işbirliğini frenlemekte olup, bunun sona erdirilmesi
gerekmektedir. Örgüt, doğal veya insan yapımı afetlerin önlenmesi, hazır bulunma veya müdahale
boyutlarını kapsayan sivil savunma alanında devletler arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve
kolaylaştırmak amacıyla, 2000 yılında sivil savunma ile ilgili bir çerçeve anlaşması yayınlanmıştır.
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Uygulamalar
1. BM hakkında bilgi edininiz.
2. UNDP kuruluş amaçlarını inceleyiniz.
3. UNDAC yapısının afet anında oluşan kriz yönetiminde ulusal ekiplerle olan ilişkisini
inceleyiniz.
4. EAPC nin kuruluş amacını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.
5.

Birleşmiş milletler ne zaman ve hangi amçla kurulmuştur?
Ülkelerin sürdürülebilir kalknma hedefleri ile afetler arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
OCHA hakkında bilgi veriniz.
UNDAC ve OSOCC hakkında bilgi veriniz.
EAPC hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Küresel ve/veya ulusal afetlerin yönetilmesinde ülkelere yardım etmeyi amaçlayan ve bu amacı
yerine getirirken kar amacı gütmeyen kuruluşlar incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. I. 24 Ekim 1945 yılında kurulmuştur
II. Birleşmiş Milletlerin genel merkezi Amerika Birleşik Devletleridir
III. Birleşmiş Milletlere şu anda 190’nın üzerinde üye devleti vardır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Birleşmiş Milletler Örgütü(BM) ile ilgili doğru
bilgileri içerir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c.Yalnız III
d. I,II,III
e. I, III
2.

I. Dünyada barış ve güvenliği sağlamak
II. Ülkeler arasında kültürel ve toplumsal sorunları çözmede işbirliğini arttırmak
III. Üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğini arttırmak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri BM’in kuruluş amaçları arasında yer almaktadır?
a.I, II
b. II, III
c.I, II, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III

3. I. Dünyada yoksulluğun ortadan kaldırılması için çalışır
II. Üye ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için politikalar üretir
III. Üye ülkelerde askeri yatırım projeleri üretir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Birleşmiş milletlerin Kalkınma Programı(UNDP)
ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a.I, II
b. II, III
c.I, II, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
4. I. İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA)
II. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
III. Dünya Sağlık Örgütü (WHO/PAHO)
UNDP hedeflerine ulaşmak amacıyla yukarıdaki kurumlardan hangisi veya hangileri ile
işbirliği içinde çalışmaktadır?
a.I, II
b. I, II, III
c.II, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
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5. I. Yoksulluğun azaltılması
II. Askeri Kalkınma
III. Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınmadır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri UNDP’nin ülkemizde uyguladığı proje
başlıklarıdır?
a. I, II
b. I, II, III
c.Yalnız I
d. Yalnız III
e. I, III
6. I. UNDP ülkemizde 2005-2015 tarihleri arasında ülkemizde hacmi 150 milyon doları aşan
100 den fazla proje uygulanmıştır
II. Kilis te mesleki eğitim alanları oluşturma projesi devreye sokuldu
III. Bu projelerin maliyetlerinin tümü UNDP tarafından karşılanmaktadır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri UNDP’nin ülkemizde uyguladığı projeler ile ilgili
doğru bilgileri içerir?
a. I, II, III
b. I, II
c.I, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
7. I. Afet veya normal durmlarda insani yardımların koordinasyonunu sağlayan birimdir
II. Afet sonrasında bölgedeki daimi temsilcisi ile irtibata geçerek afet boyutu ve öncelikli
ihtiyaçlar ile ilgili bilgi alır
III. Daimi temsilcisi ve direkt hükümetten aldığı bilgiler ile uluslararası toplumu sürekli
bilgilendirir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi(OCHA)
ilgili doğru bilgileri içerir?
a. I, II, III
b. I, II
c.I, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
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8. I. OCHA afet bölgesinde kullanılmak üzere üye ülkelerden bağış toplamak için
bilgilendirme toplantıları düzenler
II. OCHA kendi bütçesinden afetzede ülkeye afet yapısına bağlı uygun görülen para
yardımını hibe olarak verir
III. Afet için verilen bağışların Afetzede ülke tarafından nasıl kullanıldığı ile ilgili rapor
düzenler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi(OCHA) ile
ilgili doğru bilgileri içerir?
a. I, II, III
b. I, II
c.I, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
9. I. BM’in Afet yönetim uzmanlarından oluşan birimidir
II. Afetzede ülkenin talebini beklemeden afet bölgesinde üs kurabilirler
III. Bu ekibin operasyonel maliyetleri afetzede ülke tarafından karşılanır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri BM Afet Değerlendirme ve Koordinasyon
Sistemi(UNDAC) ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. I, II, III
b. I, II
c.I, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
10. I. OSOCC afet bölgesine ulaşan UNDAC ekibi tarafından kurulur
II.OSOCC uluslararası afet yönetim ilkeleri kapsamından yerel ve uluslararası afet müdahale
ekiplerinin arasındaki koordinasyonu sağlar
III. OSOCC biriminde INSARAG eğitimi almış USAR ekipleri görev alabilir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Afet Bölgesinde Operasyonlar Koordinasyon
Merkezi (OSOCC) ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. I, II, III
b. I, II
c.I, III
d. Yalnız I
e. Yalnız III
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Cevaplar
1)D, 2)C, 3)A, 4)B, 5)E, 6)B, 7)A, 8)C, 9)D, 10)A
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8. ULUSLARARASI ARAMA VE KURTARMA DANIŞMA
GRUBU (INSARAG)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Uluslararası yardım gerektirecek depreme müdahale ve yardımlardaki koordinasyon metodolojisi
ve standartlarını geliştirmek amacıyla ülkelere ve örgütlere platform oluşturan Birleşmiş Milletler
şemsiyesi altında gayrı-resmi yapıda olan Uluslarası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) yapısı ve işleyişi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular?
1.
2.
3.
4.

INSARAG kurulma tarihi ve kurulmasını tetikleyen olaylar nelerdir?
Türkiye tarafından da desteklenen üç ana INSARAG yönergesini ana başlıkları
INSARAG vizyonu nedir?
INSARAG üyelik süreci kimlere açıktır ve gereklilikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

INSARAG

Uluslararası afetlere
müdahalede en verimli
koordinasyonu oluşturmayı
amaçlayan INSARAG
ilkelerini öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar




Uluslararası koordinasyon
İşbirliği
Hazırlık ve Müdahale
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Giriş

Hazırladığı bir çok yönetmelik ve kurallar bütünü ile afet anında çökmüş yapıların
bulunduğu acil durumlarda afetten etkilenen bir ülkeyi desteklemek için etkili ve ilkeli uluslararası
yardımları hazırlamak, seferber etmek ve koordine etmek; uluslararası, bölgesel, alt bölgesel
ve ulusal seviyede kapasite geliştirmeyi desteklemek amacında olan INSARAG küresel afet
yönetiminde önemli bir kurumdur.
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Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG)

INSARAG, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yer alan gayrı-resmi bir global ağdır.
INSARAG’ın amacı, uluslararası yardım gerektirecek depreme müdahale ve yardımlardaki
koordinasyon metodolojisi ve standartlarını geliştirmek amacıyla ülkelere ve örgütlere platform
sağlamaktır. INSARAG üye ülkeleri, BM afet değerlendirme ve koordinasyon sistemi (UNDAC)
ekibinin ve yerinde operasyonlar koordinasyon merkezi (OSOCC) felsefesinin oluşturulmasını
desteklemişlerdir. 1985 Meksika depremi ve 1988 Ermenistan depreminde birlikte faaliyet gösteren,
alanında uzman uluslararası USAR ekiplerinin inisiyatiflerinin ardından 1991 yılında
oluşturulmuştur. INSARAG, BM çatısı altında faaliyet gösteren afet yöneticileri, devlet memurları,
sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve USAR uygulayıcılarından oluşan bir hükümetler arası insani
ağ olup, yetkisi dahilinde Uluslararası Afet Zararlarının Azaltılması Stratejisinin (ISDR)
uygulanmasına katkıda bulunur. BM çatısı altında kurulan INSARAG’in çalışma sistemi, yapısı ve
saha koordinasyon yöntemleri INSARAG Kılavuzu’nda açıklanmaktadır. Bu kılavuz BM’lerin
uluslararası kentsel arama ve kurtarma desteği hakkında 2002 tarih ve 57/150 sayılı Genel Kurul
Kararı ile onaylanan kararlarının dayanağı olmuştur. Bu karar Türkiye dâhil BM üyesi pek çok ülke
tarafından desteklenmiştir.

INSARAG Yönergeleri
Cilt I: Politika’dır,

Bu ciltte uluslararası kentsel arama ve kurtarma (USAR) faaliyetlerine ilişkin INSARAG
metodolojisi ve bu metodolojinin temelini oluşturan politika tanımlanır. Özellikle de aşağıdaki
hususlar açıklanır,





INSARAG ve çalışma şekli
Etkilenen ülkelerin ve uluslararası USAR müdahalelerine yardımcı olanların görevleri
Ulusal USAR kapasitesinin oluşturulması
INSARAG Harici Sınıflandırma (IEC) ve INSARAG Harici Yeniden Sınıflandırma (IER)
sistemleri Bu ciltte bir ülkenin Politika Odak Noktası olmak üzere aday gösterilmiş,
sponsorluk yapan kuruluşların yetkili kişisini (USAR yardımı sağlanmasında veya
alınmasında ülkenin imkan ve kabiliyetlerini temsil eden kişi) ve bir politika ya da karar
alma seviyesinde insani yardım sağlanmasına dahil olan diğerlerini hedef alır.
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Cilt II: Hazırlık ve Müdahale
A Kılavuzu: Kapasite Geliştirme
B Kılavuzu: Faaliyetler
C Kılavuzu: INSARAG Harici Sınıflandırma ve Yeniden Sınıflandırma
Bu kılavuzlar USAR metodolojisi hakkında rehberlik sağlayıp ilgili prosedürleri sunar
ve bir USAR ekibinin oluşturulmasının yanı sıra eğitim, hazırlık, sınıflandırma ve
faaliyetlere ilişkin asgari standart ve prosedürleri açıklar. Cilt II, gerekli kapasiteleri temel
alır. INSARAG üye ülkesinin Operasyonel Odak Noktası olarak aday gösterdiği kişinin
yanı sıra USAR ekibinin ve bir USAR ekibi yönetiminin odak noktasını hedef alır. Bu
yönergeler aniden başlayan ve geniş kapsamlı yıkıma yol açan bir afetten etkilenen ülkelere
ve afetten etkilenen ülkede bulunan uluslararası USAR ekiplerine rehberlik etmek üzere bir
metodoloji sunar. Kılavuzlar aynı zamanda yerinde eşgüdüm kapsamında afetten etkilenen
ülkelere yardımcı olma konusunda BM’nin rolünü ana hatlarıyla çizer. INSARAG
Yönergelerinde tanımlanan şekilde metodoloji, ulusal ve uluslararası katılımcıların hazırlık,
işbirliği ve eşgüdümüne ilişkin bir süreç sunar. Bu süreç daha sonra, kaynakların en etkili
biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla ulusal müdahaleyi artırmak için uluslararası
USAR yardımından nasıl faydalanılabileceği konusunda afetten etkilenen ülkedeki tüm
resmi düzeylerde anlayışın geliştirilmesiyle sonuçlanmalıdır.
Cilt III: Operasyonel Saha Kılavuzu:
Bir bakışta özet şekilde saha bilgilerini ve taktik bilgileri sunan; eğitim ve görevler boyunca
ilgili USAR ekip üyeleri tarafından taşınması gerekli bir kılavuzdur.

INSARAG Vizyonu
INSARAG’ın vizyonu, ortak kılavuz ve metodolojilere uygunluk temelinde ulusal ve
uluslararası USAR ekipleri arasında verimliliği, artan kaliteyi ve eşgüdümü destekleyerek hayat
kurtarmaktır. INSARAG’ın rolü, çökmüş yapıların bulunduğu acil durumlarda afetten etkilenen bir
ülkeyi desteklemek için etkili ve ilkeli uluslararası USAR yardımını hazırlamak, seferber etmek
ve koordine etmek; uluslararası, bölgesel, alt bölgesel ve ulusal seviyede kapasite geliştirmeyi
desteklemektir.
INSARAG bunu aşağıdaki yollarla yapar:
 USAR yardımı, eşgüdüm metodoloji ve araçları ve ilgili paydaşlar arasındaki seferberlik ve
bilgi alışverişi protokollerine ilişkin ortak standartların geliştirilmesi ve desteklenmesi
 Üye Devletler, STK’lar ve ulusal, bölgesel ve uluslararası ortaklar arasında işbirliği
ve deneyim paylaşımının ve bunlarla işbirliğinin desteklenmesi
İlk kez düzenlenen INSARAG Küresel Toplantısı sırasında Kabul edilen, “uluslararası
kentsel arama ve kurtarma operasyon standartlarının tanınması ve güçlendirilmesi”
hakkındaki 2010 INSARAG Hyogo Beyannamesi(http://insarag.org/en/about/mandate-ofinsarag-leftmenu.html), çalışmaları için INSARAG’a yeni bir güç vermiş ve rehberlik
sağlamış, ulusal müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulamış olup;
ulusal, yerel ve toplumsal kapasitenin geliştirilmesinin etkili müdahale için çok önemli
olduğunu önermektedir.
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INSARAG’ın Yetkisi








INSARAG, aşağıdaki konularda INSARAG Yürütme Grubunun denetimi altındadır:
Acil durum hazırlık ve müdahale faaliyetlerini daha etkili hale getirmek ve bu sayede daha
çok hayat kurtarmak, çekilen acıları azaltmak ve olumsuz sonuçları en aza indirmek
INSARAG Harici Sınıflandırma (IEC) sürecinin yönetilmesi yoluyla da olabilecek
şekilde, bir afet bölgesindeki göçüklerde çalışan uluslararası USAR ekipleri arasındaki
işbirliğinde verimliliği artırmak
Afete yatkın ülkelerde arama-kurtarma hazırlığını iyileştirmek üzere tasarlanmış ulusal
USAR kapasite ve faaliyetlerinin güçlendirilmesini desteklemek; böylece ulusal USAR
ekip sınıflandırma süreçlerinin düzenlenmesi konusunda ülkelere yardımcı olmak suretiyle
gelişmekte olan ülkelere öncelik vermek
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ulusal USAR ekipleri arasında sürekli işbirliği
için uluslararası alanda kabul edilmiş prosedür ve sistemler geliştirmek
USAR prosedürleri, kılavuz ilkeleri ve en iyi uygulamaları geliştirmek ve acil durum
yardım aşaması boyunca ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini güçlendirmek.

INSARAG Değerler, İşletim Kuralları ve İnsani İlkeler

Ortak standartlara ve metodolojiye bağlılık: INSARAG üyeleri, uzman bilgisi ve uzun vadeli
deneyime dayanan, dünyaca kabul görmüş ve bağımsız olarak doğrulanabilir asgari işletim
standart ve prosedürleri olarak INSARAG Yönergeleri ve metodolojisine sadık kalmayı taahhüt
eder. INSARAG ağı, paylaşılan ve devam eden öğrenme yoluyla bu standart ve prosedürleri
geliştirmeye devam eder.
Kapsayıcılık: INSARAG; hükümetleri, devlet kurumlarını, STK’ları ve afet hazırlık ve
müdahale uzmanlarını biraraya getirir. INSARAG özellikle de afete yatkın ülkeleri ve USAR
müdahale kapasitesine sahip her ülke veya kuruluşu ağa katılmaya teşvik eder. INSARAG,
afetten etkilenen bölgelerde çalışırken cinsiyet farkındalığı ve dikkate alınacak hususların
önemini vurgular.
Profesyonellik: INSARAG, USAR ekipleri ve paydaşlar arasında sorumlu, etik ve
profesyonel standartları destekler
Farklılıklara Saygı: INSARAG, INSARAG ağı tarafından kararlaştırılan ilke ve asgari
standartları yayarken ortak hedeflere ulaşma konusunda USAR ekiplerinin farklı işletme
prosedürlerini kabul eder ve bunlara saygı gösterir.
Kültürel Hassasiyet: INSARAG, uluslararası USAR ekiplerinin ulusal ve uluslararası
aktörlerle daha etkili bir biçimde işbirliği yapabilmesi amacıyla kültürel farklılıklara sahip
uluslararası USAR ekipleri tarafından farkındalık ve saygı gösterilmesini destekler.
İhtiyaç Odaklı: Uluslararası USAR ekiplerinin seferber edilmesi ve görevlendirilmesi yalnızca
afetten etkilenen ülke kapasitelerinin, göçüklerin bulunduğu bir acil durumun etkisi altında
kaldığı ve ulusal makamların uluslararası yardımı kabul etmeye razı olduğu durumlarda
desteklenir. Ayrıca, yapılan uluslararası yardımın türü, afetten etkilenen ülkenin ihtiyaçlarını
temel alır ve kaynakların kullanılabilirliğine dayalı değildir.
Eşgüdüm: INSARAG, OCHA’nın düzenlediği ve desteklediği kararlaştırılmış eşgüdüm
yapılarını destekler, hazırlık ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin eşgüdümünü destekler ve
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bir faaliyet boyunca acil durum müdahalesi eşgüdümünün sağlanmasında ülkelere yardımcı
olur.

INSARAG Yapı ve Çalışma Süreci
INSARAG Yapısı
INSARAG, bir Yürütme Grubu, üç Bölge Grubu ve Sekreterliğin yanı sıra USAR Ekip
Liderleri Toplantısı ve Çalışma Gruplarından oluşmaktadır. Karar alma süreci aşağıdaki akış
şemasında açıklanmıştır. Bu yapı, 2013 yılında Yürütme Grubu tarafından onaylanan şekilde karar
alma ve ilgili süreçlere ilişkin çerçeveyi sunar. Bu yapı, tam mülkiyet sağlarken INSARAG
hedeflerine bölgesel seviyede ulaşılabilmesini ve hedeflerin küresel ağ tarafından tanımlanan ve
kabul edilen en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını mümkün kılar.
INSARAG ÖRGÜT YAPISI

INSARAG Yürütme
Grubu

Bölge Grubu (Afrika

Bölge Grubu (Güney ve

Avrupa-Ortadoğu)

Kuzey Amerika)

Bölge Grubu (AsyaPasifik)

INSARAG Sekreterliği-FCSS

INSARAG
USAR
Ekip Liderleri

INSARAG
Grupları

Çalışma

INSARAG Yürütme Grubu
Sekreterliğin desteklediği Yürütme Grubu politika geliştirir ve INSARAG’ın stratejik yönünün
sağlanmasından sorumludur. Yürütme Grubu; Genel Başkan, üç Bölge Grubu Başkanı ve Başkan
Yardımcıları, Çalışma Grupları (genellikle Genel Başkan olmak üzere), Sekreterlik ve Uluslararası
Kızıl Haç ve Kızılay Dernekleri Federasyonundan oluşur. Sınıflandırılmış STK ekiplerinden
temsilciler dâhil olmak üzere IEC’ye göre sınıflandırılmış ekipleri bulunan üye devletlerin Politika
Odak Noktaları ve USAR Ekip Liderleri katılır.
Yürütme Grubu kapsamına giren gruplar şunlardır:
 Üç Bölge Grubu
 USAR Ekip Liderleri
 Çalışma Grupları
INSARAG Sekreterliği
INSARAG Sekreterliği, BM Sekreterliği kapsamında acil durumlara müdahale olarak çok taraflı
insani eylemi seferber etmek ve eşgüdümlemekle yetkilendirilmiş bölüm olan OCHA bünyesinde
yer alır. OCHA bünyesinde INSARAG Sekreterliği OCHA-Cenevre Acil Durum Hizmetleri
Şubesinin Saha Koordinasyon Destek Biriminde (FCSS) yer alır. FCSS aynı zamanda Birleşmiş
Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi(UNDAC) mekanizmasını yönetir.
Sekreterlik; Küresel ve Bölgesel Başkanlar, INSARAG Odak Noktaları, USAR ekipleri ve
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INSARAG ağı arasında doğrudan bir bağlantı olarak hizmet verir. Bölge Grubu toplantıları,
atölyeler, USAR ekipleri için IEC ve IER uygulamaları ve eğitim etkinlikleri dâhil olmak üzere
tüm INSARAG toplantılarını, ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde ortak bir şekilde düzenler.
Sekreterlik aynı zamanda INSARAG internet sitesinin yönetiminden ve bakımından sorumludur
(http://www.insarag.org). INSARAG üyeleri ve üyelerin ekiplerinden oluşan USAR Dizini de buna
dahildir. Sekreterlik ayrıca INSARAG ağı tarafından kararlaştırılmış ve başlatılmış olan her türlü
ilgili projeyi kolaylaştırır.
INSARAG Bölge Grupları
Üç INSARAG Bölge Grubu şunlardır:
 Afrika-Avrupa-Orta Doğu bölgesi
 Güney ve Kuzey Amerika bölgesi
 Asya-Pasifik bölge
Bu Bölge Grupları, ulusal ve bölgesel afete hazırlık ve USAR müdahalesini güçlendirmeye yönelik
önlemler almak amacıyla her yıl toplanır. Bölge Grupları, Yürütme Grubundan gelen stratejik
talimat ve politikaların uygulanmasını sağlamak ve yeniden Yürütme Grubuna sunmak üzere
iştirakçi ülkelerden alınan ilgili bilgileri özümlemek için çalışır. Her Bölge Grubu, bir Genel Başkan
ve iki Başkan Yardımcısının bulunduğu üç kişilik bir sistemle yönetilmekte olup, gelen başkan ile
önceki giden başkandan oluşur. Bir yıl görev süreleri bulunur ve bölgeyi Yürütme Grubunda temsil
ederler. Ülke ve kuruluşlar, INSARAG Politikası ve Operasyonel Odak Noktaları aracılığıyla Bölge
Gruplarında temsil edilirler. Bölge Grupları, Yürütme Grubu kararlarının bölgesel seviyede
uygulanmasından ve bölge için planlanan yıllık iş programı ve faaliyetlerin yürütülmesinden
sorumludur. Sekreterlikle birlikte, OCHA’nın bölgeye yönelik plan ve öncelikleriyle sinerji
sağlamak üzere OCHA Bölge Grubu ve Ülke Bürolarıyla yakın çalışmalar içindedirler. Aynı
zamanda konuyla ilgili olarak katılımcı ortaklardan oluşan alt bölge gruplarının oluşturulmasını
onaylarlar. Coğrafi, kültürel ve dilsel benzerliklerden dolayı kuruluşlarının INSARAG yetkisinin
etkili bir biçimde uygulanmasını sağladığı bölgelerde katılımcı ortaklardan oluşan alt bölge grupları
başlatılır. 2010 yılında Kobe-Japonya’dan beri ve her beş yılda bir tüm bölge grupları, küresel ağın
güçlendirilmesi amacıyla ağın toplanarak günümüzün hızla değişen dünyasında amacına uygun
olmasının sağlandığı INSARAG Küresel Toplantısında bir araya gelir.
INSARAG Çalışma Grupları
Yürütme Grubu, Bölge Grupları veya USAR Ekip Liderleri tarafından talep edildiğinde ve Yürütme
Grubu tarafından uygun bulunduğunda göreve özgü Çalışma Grupları oluşturulabilir. Bu grupların
amacı, özel teknik konulara yönelik çözümler geliştirmektir. Aynı zamanda INSARAG deprem
müdahale simülasyon uygulaması gibi ilgili eğitim ve uygulamalara ilişkin eğitim paketlerinin
hazırlanması ve geliştirilmesiyle görevlendirilebilirler. USAR Ekip Liderleri Toplantıları tarafından
gündeme getirilen operasyon ve eğitim konuları hakkında tam ve dünya çapında bir bakış açısı
sağlamak amacıyla her Çalışma Grubunun bir Başkanı ve ayrıca her bölgeden aday gösterilmiş
iki veya üç üyesi vardır. Görüşülmekte olan özel konuyu ele alacak ilgili deneyim ve yeterliliklere
sahip uygun USAR ekip üyelerini üye olarak seçebilir. Sekreterlik, bu grupların seçilmesini
kolaylaştırır, iş tanımının belirlenmesine yardımcı olur, rehberlik sunar ve iş bitirmeye ilişkin
zaman çizelgelerini oluşturur. Kendilerine verilen görevleri tamamladıklarında Çalışma
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Gruplarına son verilir. Çalışma Grubunun süresinin, verilen görev süresini aşacak şekilde
uzatılmasına Cenevre’deki yıllık toplantısında Yürütme Grubu tarafından karar verilir.
INSARAG USAR Ekip Liderleri
USAR Ekip Liderleri, göçük vakalarına ve uygun görüldüğü takdirde diğer afetlere müdahale eden
deneyimli ulusal ve uluslararası USAR uygulamacılarından oluşan bir ağdır. Üye ülkelerden
USAR Ekip Liderleri ve INSARAG Operasyonel Odak Noktalarından oluşur. Bu ağa aynı
zamanda adaylıkların Çalışma Gruplarına katılması, kapasite geliştirme dahil olmak üzere
diğer INSARAG faaliyetleri ile ilgilenmesi ve INSARAG’ın bir bütün olarak sürekli gelişimine
katkıda bulunması için başvurulur. Bu uzman grubu her yıl en iyi uygulamaları, teknik fikirleri
ve işletme konularını paylaşmak ve görüşmek için INSARAG Ekip Liderleri Toplantısında
buluşur. USAR Ekip Liderlerinin bilgi, tavsiye ve deneyimleri, ulusal ve uluslararası USAR
müdahalesi için INSARAG metodolojisinin işletme kabiliyetlerini iyileştirmeye yardım eder. Ekip
Liderleri, iki taraflı ve sürekli olarak teknik bilgi ve en iyi uygulama alışverişinde bulunmaları ve
bunları Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi (VO) aracılığıyla paylaşmaları konusunda
teşvik edilirler.

INSARAG Üyelik Süreci

INSARAG Üyeliği, USAR faaliyetlerine karışan ve ilgili hükümetlerinin tavsiyesi ve onayı üzerine
tüm BM Üye Devletleri, STK ve kuruluşlara açıktır. INSARAG aynı zamanda bölgesel
mekanizmalarla yakın işbirliğini sürdürür. INSARAG üyeleri, ilgili INSARAG Bölge Grubu ve
USAR Ekip Liderlerinin toplantılarına ve Ekip Liderleri ile Bölge Grupları tarafından tayin edilen
uygun uzmanlardan oluşan ve bu uzmanların ilgili sponsor kuruluşları tarafından desteklenen
Çalışma Gruplarına katılmaya davet edilir. Üyelerin INSARAG internet sitesi aracılığıyla ve Sanal
Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezinin(VO) de dahil olduğu Küresel Afet Alarm ve
Koordinasyon Sistemi (GDACS) gibi afet alarm ve bilgi paylaşımı platformları aracılığıyla
INSARAG bilgilerin eve bilgi paylaşım araçlarına erişimi bulunur. Uluslararası ölçekte yayılmış
USAR ekiplerine sahip Üye Devletler, INSARAG Harici Sınıflandırmasını üstlenmeye teşvik edilir,
ancak INSARAG ağının bir üyesi olmak için bu şart değildir. İlk adım olarak ekipler, ulusal
sınıflandırmayı üstlenmeye teşvik edilir.
Gereklilikler:
Hazırlık ve müdahaleyi iyileştirmek amacıyla INSARAG üyeleri, bir müdahale kabiliyeti geliştiren
veya sınıflandırma için hazırlanan ekipler dâhil olmak üzere diğer INSARAG üyeleri ve USAR
ekipleri ile bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşır. INSARAG üyeleri, INSARAG Bölge
Toplantılarına, deprem müdahale simülasyon uygulamalarına ve USAR Ekip Liderleri Toplantıları
gibi diğer INSARAG forumlarına aktif olarak katılmaya ve katkıda bulunmaya, Çalışma
Gruplarına katkıda bulunmaya ve teknik uzmanlar sağlamak suretiyle, kapasite değerlendirme
görevleri ve bölgesel uygulamalar gibi diğer INSARAG girişimlerini desteklemeye teşvik edilir.
Politika ve Operasyonel Odak Noktaları
INSARAG’a katılan tüm Üye Devletlerin, ilgili ulusal afet yönetim yapısına uygun şekilde yerinde
ve etkili bilgi alışverişini sağlamak için politika ve işletme irtibat noktaları belirlemeleri tavsiye
edilir. Hazırlık ve müdahale aşamalarında INSARAG Odak Noktaları, ülke ve INSARAG ağı
arasında öncelikli bağlantı ve bilgi kanalı görevi görür. Bu kanal, afetten etkilenen ülke ve
müdahalede bulunacak uluslararası potansiyel kurum ve ülkeler arasında etkili bir bilgi akışı
olmasını sağlamak amacıyla acil durumlara müdahalede bulunma konusunda özel önem taşır.
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INSARAG’a katılan Bölgesel, hükümetler arası ve uluslararası kuruluşlar aynı zamanda politika ve
işletme odak noktaları tespit etme konusunda teşvik edilir. Politika Odak Noktası; Sekreterlik,
INSARAG topluluğu ve söz konusu ülkede INSARAG ağına katılmış tüm kuruluşlar arasında
merkezi irtibat noktası olacaktır. Bu kişi, normalde bir USAR uzmanı olan işletme odak
noktasının işletmeyle ilgili konularda yardımcı olduğu, USAR yardımı sağlama veya alma
konusunda ülkenin kabiliyetlerini temsil eder. Politika Odak Noktası normal şartlar altında ulusal
afet yönetim yapısı merkezi kurum veya dairesinde ya da uluslararası işbirliği ve insani
müdahaleden sorumlu dairelerde bulunur ve Bölge Grubu kapsamında ve uygun görüldüğü takdirde
Yürütme Grubu kapsamında USAR politika konularıyla ilgili olarak ülkeyi temsil eder.
Operasyonel Odak Noktasının normal şartlar altında günlük işlerinin bir parçası olarak USAR
sorumlulukları bulunmalıdır ve bunun sonucunda da USAR uzmanı olmaları tavsiye edilir.
INSARAG toplantı, atölye ve etkinliklerinde öncelikli olarak işletme ile ilgili USAR konuları
hakkında ülkeyi temsil ederler. INSARAG Odak Noktalarının sorumlulukları, kapasite geliştirme,
politika konuları, acil durum alarmları, talepler veya yardımın kabul edilmesi, seferberlik ve
uluslararası yardımın sağlanması da dâhil olmak üzere USAR meseleleri hazırlık ve müdahale
aşamalarında uygun seviyelerde etkili bilgi alışverişinin sağlanması ve doğrulanması olarak
tanımlanabilir. Yıllık bütçe planlama süreci ile ilgili olarak Odak Noktaları, INSARAG etkinlikleri
ve iş planının desteklenmesine katılım ve dâhil olmaya ilişkin hesap maliyetlerini dikkate almak
zorundadır. INSARAG Odak Noktalarının belirlenmesi, hükümetin ilgili afet yönetim yapısı
doğrultusunda hükümetin takdirindedir ve ulusal hükümet ile INSARAG Sekreterliği ve Bölge
ve Yürütme Grupları dahil olmak üzere INSARAG ağı arasında irtibat noktası görevi görür. Üye
Devletlerden INSARAG Odak Noktalarının belirlenmesi konusunda INSARAG Sekreterliğini
bilgilendirmeleri ve Odak Noktaları her değiştiğinde bu bilgileri güncellemeleri talep edilir.
INSARAG İnternet Sitesi ve USAR Dizini
INSARAG internet sitesi, genel olarak INSARAG hakkında bilgilerin yanı sıra daha önceki
etkinlikler ve gelecek faaliyetlerden özetler paylaşır. INSARAG USAR Dizini, tüm INSARAG üye
ülke ve kuruluşları ile bunların USAR ekiplerine ilişkin ayrıntıları içeren özgün bir veritabanıdır.
Dizin aynı zamanda Politika ve Operasyonel Odak Noktalarıyla ilgili iletişim bilgilerini de içerir.
Dizin, USAR ekiplerini aşağıdaki gibi sınıflandırır:
Uluslararası: Orta veya Ağır IEC ekipleri
Ulusal: Hafif, Orta veya Ağır ulusal ekipler
Devlet ve STK ekipleri henüz sınıflandırılmamıştır
USAR Dizininin bir parçası olmak amacıyla ekipler, kendi ülkelerinin Politika Odak
Noktasının onaylanmasına ihtiyaç duyar. Ekipler, Sekreterlik vasıtasıyla kendi Politika Odak
Noktaları aracılığıyla kayıt talep edebilirler. Bir kez kaydolduktan sonra ülkenin Operasyonel Odak
Noktası ekibin girişini güncelleyebilir. Ülkemizde bu işlemler AFAD üzerinden yürütülmektedir.
USAR Dizinine http://www.insarag.org adresi üzerinden ulaşılabilir.
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Uygulamalar
1. INSARAG Vizyonu hakkında bilgi edininiz.
2. INSARAG Sekreterlik yapısını inceleyiniz.
3. INSARAG Üyelik sürecini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
2.
3.
4.

INSARAG vizyonunu hayata geçirmek için hangi unsurların geliştirilmesini önermektedir.
INSARAG kuruluş şeması hangi unsurlardan oluşmuştur?
INSARAG sekreteryasını hangi BM kurumu yürütmektedir?
INSARAG üyelerinin operasyonel odak noktası oluşturma konusunda yapması gerekli
faaliyetler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti?
Ulusal ve Küresel afet yönetiminde işbirliği ve verimli koordinasyonu sağlamak amacıyla
BM şemsiyesi altında faaliyet gösteren uluslararası bir yönetim kurumudur. Bu kurum tüm üye
ülkeler ile afetlere hazırlık ve müdahaleyi iyileştirmek amacıyla toplantılar ve bilgi alışverişinde
bulunarak ülke kabiliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
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Bölüm Soruları
1. I. INSARAG USAR ekipleri tarafından kurulmuştur
II. INSARAG BM çatısı altında faaliyet gösteren resmi bir kuruluştur
III. Uluslararası yardım gerektirecek afetlere yardımlardaki ortak müdahale ve terminolijinin
oluşturulup uygulanmasını destekler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. II, III
d. I, II, III
e. I,III
2. I. Bu yönergeler UNDAC birimlerinin çalışma metodolojisi hakkında bilgiler verir
II. Bu yönergeler BM’lerin kentsel arama kurtarma desteği hakkında genel kurul tarafından
onaylanan kararların dayanağını oluşturmaktadır
III. INSARAG Yönergeleri 3 ciltten oluşur
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) Yönergeleri ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. Yalnız I
b. Yalnız III
c. II, III
d. I, II, III
e. I,III
3. I. Bir USAR ekibinin oluşturulması, eğitimi, hazırlanması ve faaliyeleri hakkında bilgi sunar
II. Afet anında ulusal ve uluslararası arama kurtarma birimleri arasındaki hazırlık ve
müdahale aşamasında eşgüdüm için süreç sunar
III. USAR ekiplerine afet sırasında kullanacakları asgari standart prosedürleri sunarlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) Yönergeleri Cilt II ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. II, III
d. I, II
e. I,II, III
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4. I. Yönergelerde açıkça belirtilen kurallar dahilinde ulusal ve uluslararası USAR ekipleri
arasında eşgüdümü arttırmak
II. Acil durumlarda afetten etkilenen bölgeyi desteklemek
III. Ulusal ve uluslararası düzeyde afetler ile mücadelede kapasite geliştirmeyi desteklemek
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) vizyonu ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. II, III
d. I, II,III
e. I,II

5. I. USAR birliklerinin ortak standartlarının yaygınlaştırılması
II. Ulusal ve Uluslararası USAR birliklerinin bilgi alışverişinin arttırılması
III. USAR birlikleri bulunan ülkelerin kendi STK’ları uluslararası USAR birlikleri
arasındaki işbirliğinin arttırılması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) vizyonunu gerçekleştirmede kullanılır?
a. I, II, III
b. II, III
c.Yalnız II
d. Yalnız III
e. I, III
6. I. INSARAG üyeleri INSARAG yönergelerinde yazan prosedürlere uymayı taahhüt eder
II. INSARAG uluslararası USAR ekiplerini Afetzede ülkenin yardım talebi olmasada
bölgeye sevk eder
III. INSARAG USAR ekiplerinin afetzede bölgede sadece devlet kurumuna ait binalarda
yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılmasını sağlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) işleyişi ile ilgili doğru bilgileri içerir?
a. Yalnız III
b. Yalnız I
c.I, III
d. I, II
e. I, II, III
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7. I. Sel Afeti yaşanan şehire bu afet ile mücadele etme kapasitesi de olan USAR ekipleri
yönlendirilir
II. Deprem arama kurtarma faaliyetlerinde OCHA’nın desteklediği eğitim ve tatbikatlar
gerçekleştirir
III. Uluslararası USAR ekipleri yerli USAR veya diğer ekipler yetersiz kaldığında afetzede
ülkenin isteği ile sevk edilir
Yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma
Grubunun farklılıklara eşgüdüm ve İhtiyaç Odaklı ilkesi ile ilgili doğru yaklaşımdır?
a. Yalnız III
b. Yalnız I
c.I, III
d. I, II
e. I, II, III
8. I. INSARAG USAR Ekip Liderleri
II. FCSS
III. INSARAG Araştırma Bölge Grubu
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
(INSARAG) örgüt yapısının bileşenlerinden biri değildir?
a. I, II, III
b. Yalnız I
c.Yalnız II
d. Yalnız III
e. II, III

9. I. Bu gruplar afet ile ilgili özel teknik konulara yönelik çözümler üretmesi için oluşturulur
II. Kendilerine verilen görev tamamlandığında çalışma grubunun işine son verilir
III. Çalışma grupları mutlaka afetzede ülkenin vatandaşlarından oluşturulur
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma
Grubu (INSARAG) Çalışma Grubu hakkında doğru ifadeler içerir?
a. I, II, III
b. Yalnız I
c.I, II
d. Yalnız III
e. II, III
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10. I. Sadece BM üyesi ülkeler INSARAG Üyeliğine başvurubilir
II. BM üyesi ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları
III. Başvuru yapan ülkelerin USAR faaliyetlerine karışmış olması gerekir
Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma
Grubu (INSARAG) üyelik süreci doğru ifadeler içerir?
a. I, II, III
b. Yalnız I
c.I, II
d. Yalnız III
e. II, III

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)E, 4)D, 5)A, 6)B, 7)E, 8)D, 9)C, 10)A
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9.ULUSLARARASI KENTSEL ARAMA VE KURTARMA (USAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

İnsan veya Doğal kaynaklı afetler sonrasında enkaz ltında veya bir bölgede mahsur kalmış kişilerin
kurtarılmasında görev alan USAR ekiplerinin organizasyon şeması ve müdahale yöntemleri
irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi oluşturan Sorular

USAR hangi tipte afetlere yönelik konumlanmış birliklerdir?
USAR müdahele döngüsü hangi basamaklardan oluşur?
USAR ekipleri küresel bir afet bölgesine gidebilmesi hangi şarta bağlıdır?
INSARAG Hyogo Beyanı USAR birliklerinin görev yapacağı bölgeleri işaret eder mi?
Uluslararası USAR Ekiplerini tanımlayınız.
Uluslararası USAR ekiplerinin INSARAG üyesi lkelerin Askeri gücünden yararlanabilmek
için başvuruda bulunabileceği alanlar nelerdir?
7. USAR ekipleri ile OCHA, UNDAC ve LEMA kurumları arasındaki bağıntı nasıldır?
8. USAR ekiplerinin yeni ve eski tipte sınıflandırılması nasıl yapılmaktadır?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
USAR

Kazanım

USAR ekiplerinin afete
müdahale sırasındaki
izleyeceği adımları öğrenir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar









USAR Müdahale Döngüsü
INSARAG HYOGO BEYANI
Yerel Acil Durum Yönetim Ajansı(LEMA)
UNDAC
Varış ve Ayrılış Merkezi (RDC)
Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC)
Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi(GDACS)
INSARAG Harici Sınıflandırma (IEC)
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Giriş:

Bir afet kapsamında faaliyet gösteren INSARAG USAR ekipleri profesyonel duruşu ve hareketleri
ile Afet anında güven oluşturmaktadır. Ayrıca bu ekipler yardım sundukları ülkenin kültürel, ahlaki
ve manevi farklılıklarını göz önünde bulundurarak eylemlerini yürütmektedirler.Küresel Afete
müdahale eden Ağır USAR birlikleri afetten etkilenen ülkelerin kaynaklarına herhangi bir ek yük
bindirmemeleri gerekir. Bu ilkeyi göz önünde bulunduran USAR birlikleri uygun bir şekilde
eğitilmiş ve ulusal makamları tam anlamıyla destekleyecek donanıma sahiptirler.
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Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR)

USAR, deprem gibi aniden başlayan büyük ölçekli bir yapısal göçükten dolayı kapalı bir
alanda veya enkaz altında mahsur kalmış kişilerin, koordineli ve standart hale gelmiş bir şekilde
yerinin tespit edilmesini, kurtarılmasını ve sabit hale getirilmesini kapsar. Bu durum, doğal afetler,
toprak kayması, kaza ve kasıtlı fiillerden dolayı meydana gelebilir. Arama ve kurtarma
faaliyetlerinin amacı, en kısa sürede en yüksek sayıda mahsur kalmış kişiyi kurtarırken, aynı
zamanda kurtarma görevlilerine yönelik riskleri en aza indirmektir.

Uluslararası USAR Müdahale Döngüsü

Uluslararası bir USAR müdahalesi, USAR müdahale döngüsü olarak bilinen aşağıdaki
aşamalardan oluşur:
Aşama I –Hazırlık: Hazırlık aşaması, afet müdahaleleri arasındaki dönemdir. Bu aşamada USAR
ekipleri eğitim ve tatbikatlar yürütür, önceki deneyimlerden alınan dersleri gözden geçirir,
standart uygulama prosedürlerini günceller ve geleceğe yönelik müdahaleleri planlar.
Aşama II –Seferberlik: Seferberlik aşaması, bir afetin meydana gelişinden hemen sonraki
dönemdir. Uluslararası USAR ekipleri, uluslararası yardım talep eden afetten etkilenen ülkede
görevlendirilmek ve yardımcı olmak üzere bu ülkeye müdahalede bulunmaya ve seyahat etmeye
hazırlanır.
Aşama III –Operasyonlar: Operasyonlar aşaması, uluslararası USAR ekiplerinin afetten etkilenen
ülkede USAR operasyonları gerçekleştirdiği dönemdir. Bu aşamada uluslararası USAR ekipleri,
Varış / Ayrılış Merkezine (RDC) ulaşır, Saha Operasyon Koordinasyon Merkezine (OSOCC)
kaydolur ve Yerel Acil Durum Yönetim Ajansının (LEMA) operasyonla ilgili hedeflerine
uygun şekilde USAR operasyonlarını yürütür. Bu aşama, USAR ekibine USAR operasyonlarını
durdurma yönünde talimat verildiğinde sona erer.
Aşama IV – Seferberliğin Sonlandırılması: Seferberliğin Sonlandırılması aşaması, uluslararası
USAR ekiplerine USAR operasyonlarının durdurulacağı yönünde talimat verildiği dönemdir.
USAR ekipleri, OSOCC aracılığıyla ayrılışlarını koordine ederken geri çekilmeye başlar ve daha
sonra afetten etkilenen ülkeden RDC yoluyla ayrılır.
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Aşama V – Görev Sonrası: Görev sonrası aşama, USAR ekibi eve döndükten hemen sonraki
dönemdir. Bu aşamada, USAR ekibinin gelecekteki afetlere müdahalede genel etkiyi ve verimi
geliştirmek amacıyla görev sonrası raporu tamamlaması ve ibraz etmesi, alınan dersleri incelemesi
gerekmektedir.

Afetten Etkilenen Ülkeler
Afetten etkilenen ülkeler, uluslararası USAR yardımını gerektirebilecek aniden başlayan bir afet
yaşayan ülkelerdir. Müdahale döngüsü boyunca çok sayıda faaliyette bulunmaları gerekir. Deprem
gibi afetlerde, başarılı hayat kurtarma operasyonlarında mahsur kalmış ve yaralı afetzedelere
ulaşılması en öncelikli konudur. Potansiyel olarak afetten etkilenen ülkelerin, ilk müdahale ve
değerlendirmeler yoluyla afetin ilk saatlerinde bir karar alabilmelerini ve durumun ağır olup
olmadığını bildirebilmelerini sağlayan ve bu sayede uluslararası USAR ekiplerinden acil destek
alınmasını garanti eden bir ulusal afet müdahale mekanizmasına sahip olmaları teşvik edilir. 2010
INSARAG Hyogo Beyanı, “... afetlerden etkilenen ülkeleri, bir deprem veya göçüğe sebep
olan diğer afetlerden oluşan hayat kurtarıcı arama ve kurtarma aşamasında gerçek ve anlamlı bir
fark yaratacak söz konusu ekiplere öncelik vererek müdahalede bulunacak olan INSARAG IEC
ekiplerinin özel yardımını göz önünde bulundurmaya davet eder” Afetten etkilenen ülkeler resmi
olarak BM Yerleşik Koordinatörlükleri, OCHA Bölge veya Ülke Dairesi aracılığıyla, doğrudan
INSARAG Sekreterliği aracılığıyla veya iki taraflı olarak, anlaşmaları bulunabilecek ülkelerden
yardım isteyebilir. İkinci durumda, afetten etkilenen ülkelerin INSARAG Sekreterliğiyle müdahale
gereklilikleri konusunda koordineli olarak çalışması ve INSARAG Sekreterliğini aynı konuda
bilgilendirmesi teşvik edilir. Afetten etkilenen ülkenin temel sorumluluklarından biri, Yerel Acil
Durum Yönetim Ajansının (LEMA) birincil görevi olan kendi bölgelerinde uluslararası insani
yardımı başlatma, koordine etme ve organize etme görevini yerine getirmek üzere afet sırasında
işlevsel olmasını ve müdahale operasyonunun emri, koordinasyonu ve yönetiminden genel olarak
sorumlu olmalarını sağlamaktır. Afetten etkilenen ülke mümkünse aynı zamanda bir RDC ve
OSOCC kurmak için ilk varan INSARAG ekibini belirler ve destekler. Ayrıca ihtiyaç
değerlendirmesi yapar ve önceliklerini, uluslararası ekiplerin boşlukları doldurmak amacıyla en
iyi şekilde nerelerde görevlendirilebileceğini belirler veya ulusal kurtarma operasyonlarını artırır.
Uluslararası yardıma artık ihtiyaç duyulmadığında, LEMA aracılığıyla ve OCHA ile veya
OSOCC’u yöneten UNDAC ekibi ile yapılan istişarelerin ardından, afetten etkilenen ülke USAR
operasyonlarının sona erdiğini bildirir. Söz konusu afetlerden etkilenmesi muhtemel ülkeler,
INSARAG Yönergelerine göre kendi ulusal ilk müdahale USAR kapasitesini geliştirme ve
sürdürmeleri yönünde önemle teşvik edilirler.
Yardımcı Olan Ülkeler
İki Taraflı Müdahalede Bulunanlar Çok sayıda ülke, uluslararası kuruluş ve STK(örneğin
INSARAG USAR ekipleri, Yabancı Medikal Ekipler (FMT’ler), afetten etkilenen ülkelerde afetler
konusunda yardımcı olmak için acilen görevlendirilebilecek şekilde hazır kapasiteye sahiptir.
Afetten etkilenen ülke ile iki taraflı olarak veya Avrupa Birliği ya da Güneydoğu Asya Ülkeleri
Birliği gibi bölgesel bir kuruluş vasıtasıyla yardımlarını koordine edebilirler. Bir ülke veya kuruluş
aynı zamanda BM kuruluşları veya STK’lar aracılığıyla desteklerini yönlendirmeye karar
verebilir. Ülke içindeki insani ortaklar, afetten etkilenen ülkeyi desteklemek için normal olarak bir
koordinasyon süreci (örneğin gruplar aracılığıyla) oluşturur. İki taraflı müdahale, genel olarak
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afetten etkilenen ülke makamları tarafından yönetilen, büyük afetlerde uluslararası yardımın
büyük çoğunluğunu temsil eder. Tüm ülkeler aynı zamanda VO ve ülke içindeki fiziksel
OSOCC’un yanı sıra özel kümeler gibi bu amaç doğrultusunda oluşturulmuş uluslararası platformlar
aracılığıyla da yardımlarını koordine etmeleri yönünde teşvik edilirler. INSARAG kapsamında
yardımda bulunan ülkeler, hayat kurtarmaya USAR yardımı sağlamak üzere afetten etkilenen
ülkeye gitmek üzere görevlendirilen uygun USAR ekiplerine sahip olanlardır. 2010 INSARAG
Hyogo Beyanı, “uluslararası alanda depremlere müdahalede bulunan tüm kentsel arama ve
kurtarma ekiplerini, başta INSARAG Yönergeleri ve Metodolojisinde ortaya koyulanlar olmak
üzere OCHA saha koordinasyon prosedürlerini izlemeye ve BM tarafından afet bölgesinde
kurulmuş RDC ve OSOCC’un yönlendirmesiyle ve hükümetin genel müdahale planının desteğiyle
işlerini koordine etmeye çağırır.

Uluslararası USAR Ekipleri

INSARAG uluslararası USAR ekipleri, göçük yapılarda USAR faaliyetlerini yürütmek üzere
müdahalede bulunan, uluslararası toplumdan gelen müdahale varlıklarıdır. USAR ekipleri, hızlı
uluslararası görevlendirme için hazır bir durumda kabiliyetlerini sürdürerek uluslararası
görevlendirmeye hazırlanır. Operasyonlar sırasında ekipler, INSARAG KIılavuzlarına uygun
şekilde gerektiği üzere taktik operasyonlar yürütür, OSOCC ile işbirliği yapar ve
müdahalelerini, afetten etkilenen ülkenin öncelikli ihtiyaçlarına uygun hale getirir. USAR’ın
kentsel bir çevrede göçüklerle sonuçlanan aniden başlayan vakalara müdahalede bulunmak
üzere tasarlanmış çoklu tehlike içeren bir disiplin olduğu kabul edilmektedir. USAR ekipleri,
göçüklerde arama ve kurtarma operasyonları yürütür ve mahsur kalmış kişilere acil tıbbi yardım
sağlar. Bu ekipler, hayatta kalanları bulmak için arama araçlarıyla(köpekler ve elektronik cihazlar)
donatılmışlardır. Aynı zamanda elektrik ve su gibi hizmetlere erişim ve kontrole ihtiyaç duyar ve
tehlikeli maddeleri tespit ederler. Hasar gören yapıları değerlendirip sabitlerler. Bu gibi ekipler
aynı zamanda zorlu ortamlarda çalışmaya uyum sağlarlar ve değerlendirmeler, enkaz kaldırma,
afetzede arama, sağlık değerlendirme/tedavi konusunda destek olabilirler. Ülkelerin yerel
ihtiyaçlarına dayanarak ve uygun görüldüğü takdirde INSARAG Yönergeleri kullanılarak ulusal
seviyede USAR ekip kapasiteleri standartlaştırma yönünde teşvik eder ve ulusal seviyede ilgili
USAR ekip sınıflandırma süreçleri oluştururlar. Uluslararası alanda görevlendirilen USAR ekipleri
aynı zamanda büyük ölçekli afetlerle bağlantılı bir dizi faaliyet üstlenme ve devam etmekte olan
ulusal kurtarma çalışmalarını artırma kabiliyetine sahip olmalıdır.
Bunlar arasında aşağıdakiler bulunur:
 İlk Afet Etki Değerlendirmelerinin sağlanması
 Koordinasyon yapılarının oluşturulmasının desteklenmesi
 Diğer insani sistemleri desteklemek suretiyle önceden veya birlikte erken yardım
operasyonlarının üstlenilmesi
Bazı ekiplerin, tıbbi yetenekler, su arıtma ve tehlikeli hasar görmüş yapı ve enkazların temizlenmesi
yada güvenli hale getirilmesi gibi özel alan yardımı içeren, çoğunlukla “Enkaz Ötesi” olarak
adlandırılan yardım operasyonlarını desteklemeye yönelik ek kaynakları bulunur. Afetten etkilenen
ülkeye ulaşan ilk koordinasyon kaynağı olmaları durumunda bu ekipler, gelen uluslararası
kaynakların koordine edilmesi konusunda ulusal makamlara yardımcı olmak amacıyla aynı
zamanda RDC’yi ve geçici OSOCC’yi oluşturabilirler. USAR ekiplerinin 7 ila 10 gün boyunca
operasyonel görevlendirme kapsamında gece gündüz kendi kendini idare etmesi ve USAR ekibinin
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sınıflandırmasına bağlı olarak birden fazla sahada çalışması beklenmektedir. Müdahale süresi
boyunca ekipleri destekleyecek bir Harekat Üssü (BoO) oluşturacak ve ekibin operasyonları için
iletişim merkezi olarak görev yapacaktır. USAR ekipleri, personelle birlikte OSOCC kapsamında
USAR Koordinasyon Hücresini (UCC) büyüttüğünde mevcut LEMA koordinasyon yapısını ve
yürürlükteki sivil-askeri koordinasyon platformunu ve/veya UNDAC ekibindeki BM SivilAskeri Odak Noktası tarafından kolaylaştırılmakta/koordine edilmekte olan yardım talebini
anlamalıdırlar.
USAR ekiplerinin aşağıdaki gibi öngörülemeyen gelişmeler söz konusu olduğunda askeriyeden
talep edebileceği potansiyel ihtiyaçların farkında olmaları da buna dâhildir:
 Gelen USAR ekiplerinin havaalanından OSOCC/Hareket Üssüne ve daha sonrası için
görevlendirilen operasyon alanlarına ulaştırılması
 USAR ekiplerinin araç ve jeneratörleri için yakıt
 UNDAC ekibi ve ortakları tarafından hızlı hava değerlendirmelerinin yapılması için
helikopter (etki kapsamı, kilit altyapı kısıtlamaları, öncelikli ihtiyaç ve bölgeler)
 USAR ekibi görevlendirmesi için varsa haritalar
 UNDAC/USAR ekipleri tarafından Havaalanı Varış Merkezinin acilen oluşturulmasının
kolaylaştırılması
 Emniyetsiz bölgelerde çalışan veya bu bölgelere seyahat eden USAR ekipleri için
güvenlik desteği (güzergah veya alan güvenliği)
Bir afet kapsamında faaliyet gösteren INSARAG USAR ekiplerinin profesyonel duruşu ve
hareketleri, INSARAG açısından öncelikli bir konudur, çünkü her üye INSARAG’ı temsil eder.
Uluslararası müdahalede bulunanlar, yardım sundukları ülkenin kültürel, ahlaki ve manevi
farklılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Afetten etkilenen ülkelerin kaynaklarına herhangi bir
ek yük bindirmemeleri gerekir; uygun bir şekilde eğitilmiş ve ulusal makamları tam anlamıyla
destekleyecek şekilde donanımlı, iyi hazırlanmış bir şekilde müdahalede bulunarak bunu
başarabilirler.

OCHA, UNDAC, LEMA, RDC, OSOCC, UCC, GDACS, VO
OCHA, INSARAG Sekreterliği olarak hizmet verir ve afetten etkilenen ülkenin kapasitesini aşan
afetlerde ve insani krizlerde uluslararası yardımı koordine etmesi yönünde talimat verilir.
Hükümetler, STK’lar, BM kuruluşları ve bireyler gibi çok sayıda kuruluş, afetlere ve insani krizlere
müdahale eder. OCHA, zamanında bilgi paylaşımında bulunur ve uluslararası kaynakların en etkili
şekilde kullanılmasını sağlamak için, afetten etkilenen ülke hükümetine yardımcı olacak şekilde
afetlere müdahalede bulunmak üzere tüm katılımcılarla birlikte çalışır. UNDAC ekibi, öncelikli
olarak aniden ortaya çıkan acil durumlarda görevlendirilmek için kullanılan bir OCHA aracıdır.
OCHA, afetten etkilenen ülke tarafından veya BM Yerleşik Koordinatörü/İnsani Koordinatör
tarafından talep edildiğinde bir UNDAC ekibi gönderir. UNDAC ekip üyeleri, ülkelerden,
uluslararası kuruluşlardan ve OCHA’dan deneyimli acil durum yöneticileridir. UNDAC ekibi;
OCHA, Cenevre’de bulunan Saha Koordinasyon Destek Birimi tarafından yönetilir ve BM Yerleşik
Koordinatörü/İnsani Koordinatörün vemevcut olduğu durumlarda OCHA Ülke Bürosununyetkisi
kapsamında çalışır. Aynı zamanda LEMA ve İnsani Ülke Ekibini(HCT) desteklemek için ve
bunlarla işbirliği içinde çalışır. UNDAC ekibi, gerektiğinde diğer yapıların yanı sıra bir OSOCC
ve RDC oluşturarak öncelikli ihtiyaç ve bilgi değerlendirmeleri yapmak suretiyleUSAR
dâhilolmak üzere uluslararası müdahalenin koordine edilmesiyle birlikte LEMA’ya yardımcı olur.
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Varış ve Ayrılış Merkezi (RDC) RDC, yeni gelen uluslararası USAR ekipleri ve diğer insani
yarımların koordine edilmesi ve bunun OSOCC aracılığıyla LEMA’ya rapor edilmesi konusunda
afetten etkilenen ülkeleri desteklemek üzere oluşturulur. UNDAC ekibi veya ilk ulaşan INSARAG
USAR ekibi tarafından, yerel havaalanı yetkilileri ile işbirliği içinde oluşturulur. Bu RDC aynı
zamanda ekiplerin ayrılışını uygun bir şekilde koordine etmeye yönelik bir araç görevi görür.
Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) LEMA’ya yakın ve afet bölgesine güvenli
olacak kadar yakın bir yerde OSOCC oluşturulur. OSOCC, LEMA’yı desteklemek için uluslararası
müdahalede bulunanları koordine eder ve aynı zamanda sağlık, su, sıhhi tesisat ve barınak gibi
başlangıç aşamasına yönelik kümeler arası koordinasyon mekanizmalarını destekler. OSOCC’nin iki
temel hedefi vardır:
 Alternatif bir koordinasyon sistemi bulunmadığında, uluslararası müdahalede bulunanlar
ve afetten etkilenen ülke hükümeti arasında saha işbirliği, koordinasyon ve bilgi yönetimini
kolaylaştırmak üzere hızla bir imkân sağlamak.
 Birçok uluslararası müdahale ekibinin koordinasyonunun, en uygun kurtarma
çalışmalarını sağlamak açısından büyük önem taşıdığı durumlarda başta aniden bir afetin
başlaması halinde, gelen müdahale ekipleri için tek bir hizmet noktası olarak hareket edecek
fiziksel bir alan oluşturmak.
USAR Koordinasyon Birimi(UCC): UCC, bir deprem veya göçük yapı içeren acil durum
sırasında bir OSOCC’nin uzmanlaşmış ve ayrılmaz bir parçasıdır. Bir afetin operasyonlar aşaması
boyunca çoklu uluslararası USAR ekiplerine yardımcı olmak ve bu ekipleri koordine etmek amacıyla
oluşturulur.
Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi(GDACS): GDACS hizmetleri, karar alma ve
koordinasyonu desteklemek için tüm aktörler arasında neredeyse gerçek zamanlı uyarıları ve bilgi
alışverişini kolaylaştırmayı amaçlar. GDACS hizmetleri, dünya genelinde afet yöneticileri
hakkındaki ortak bilgiler ve ilgili tüm afet bilgi sistemlerinin ortak kapasitesi üzerine kurulur.
Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi (VO): VO, internet tabanlı bir bilgi yönetim
aracıdır. OSOCC’nin sanal bir versiyonu olup, GDACS platformunun bir parçasıdır. VO, bir
afetin aniden ortaya çıkmasının ardından uluslararası müdahalede bulunanlar arasında ve afetten
etkilenen ülke ile ve BM müdahale mekanizmaları ile gerçek zamanlıya yakın bilgi alışverişini
kolaylaştırmaya yönelik oldukça önemli bir bilgi paylaşım portalıdır. VO’ya erişim, acil durum
müdahale paydaşları ile sınırlıdır; kayıt gereklidir. VO, Cenevre’de OCHA’da Aktivasyon ve
Koordinasyon Destek Birimi tarafından yönetilir. GDACS ve VO’ya sırasıyla şu adreslerden
ulaşılabilir: www.gdacs.org ve vosocc.unocha.org OCHA’nın acil durum müdahale sistemleri
hakkında daha fazla bilgi http://www.unocha.org/what-we-do/coordination/response/overview
adresinde bulunmaktadır.

Usar Ekiplerinin Uluslararası Sınıflandırması ve Yeniden Sınıflandırılması

INSARAG Sınıflandırma Sistemi öncesinde USAR ekipleri, Hafif, Orta veya Ağır USAR ekibi
olarak kendiliğinden bir sınıflandırma yapmıştır. Bu kendiliğinden sınıflandırma daha sonra
INSARAG Sekreterliğine sunulmuş ve Uluslararası USAR Ekipleri Rehberine kaydedilmiştir.
INSARAG, Üye Devletlere ilk adım olarak ulusal USAR ekibi sınıflandırma süreçleri oluşturmayı
tavsiye eder. 2005 yılında INSARAG ağı yeni sınıflandırma süreci olan
INSARAG Harici
Sınıflandırma (IEC) süreci yoluyla uluslararası USAR Ekiplerine yönelik bağımsız olarak
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doğrulanabilir operasyonel standartların oluşturulmasını desteklemiştir ve uluslararası alanda
görevlendirilecek USAR ekipleri bulunan tüm Üye Devletleri, ekiplerinin IEC sürecini dikkate
almasını sağlama yönünde teşvik eder. Afetlere müdahalenin daha karmaşık hale geldiği bir dünyada
INSARAG, insani toplumun geri kalanı için övgüye değer bir standart belirleme modeli sunmuştur.
IEC sistemi, dünya genelinde özellikle de afete eğilimli bölgelere yakın yerlerde, anında müdahalede
bulunmaya hazır ve dünya genelinde kabul görmüş standartlara dayanarak faaliyet gösteren nitelikli
ve profesyonel ekiplerin bulunmasını sağlamaya yönelik küresel ve stratejik bir yaklaşım sunar.
Afetten etkilenen ülkeler artık ne tür bir yardım almayı bekleyebileceklerini bilebileceklerdir.
Birbirlerinin yanında çalışan, INSARAG tarafından sınıflandırılan USAR ekipleri artık her birinin
sunabildiği kapasiteleri bilebilecektir: INSARAG Yönergelerinde ortaya koyulan standartları
karşılayan profesyonel bir müdahale, ortak küresel bir USAR dilini konuşan bir ekip, bir afetin hayat
kurtarma aşamasında gerçek bir fark yaratacak bir ekip.
USAR Ekipleri Kategorileri
INSARAG Yönergeleri, USAR’ın kilit bileşenlerini sağlamak için kendi kapasitelerine göre
USAR ekiplerini sınıflandırır. Bahsi geçen beş kilit bileşen; yönetim, arama, kurtarma, sağlık ve
lojistiktir.
Hafif USAR ekipleri
Hafif USAR ekipleri, kurtarma ekipmanı, bilgi ve yeterlilikler konusunda temel veya asgari
operasyonel kabiliyetlere sahiptir ve beş kilit USAR bileşeninin tamamını yerine getirme
zorunluluğu bulunmaz. Ancak Hafif USAR ekipleri genel olarak yapısal göçüğe sebep olan ani
bir afetin hemen ardından yüzeyde afetzedelerin aranması ve kurtarılmasına yardımcı olabilirler.
Sınırları dolayısıyla Hafif USAR ekipleri IEC sürecine katılmaz ve dolayısıyla da norma lşartlarda
uluslararası alanda görevlendirilmez.
Orta USAR Ekipleri
Orta USAR ekibi, yukarıda sıralanan beş öğeyi kapsar ve betonarme ve/veya yapı çeliği ile inşa
edilmiş yapılar dâhil olmak üzere ağır ahşap ve/veya demir takviyeli kagir yapılardan oluşan göçük
veya yıkık yapılarda karmaşık teknik arama ve kurtarma operasyonları yürütme yeteneğine sahiptir.
Bu ekipler aynı zamanda kaldırma ve taşıma faaliyetleri de yürütmek zorundadır. Bir Orta USAR
ekibi yalnızca bir çalışma sahasında çalışmaya yönelik operasyonel kabiliyete sahip olması
beklenir.
Ağır USAR Ekipleri
Ağır USAR ekipleri yukarıda sıralanan beş öğeyi kapsar ve başta betonarme ve/veya yapı çeliği ile
inşa edilmiş yapılar olmak üzere göçük veya yıkık yapılarda karmaşık teknik arama ve kurtarma
operasyonları yürütme yeteneğine sahiptir. Bu ekipler aynı zamanda kaldırma ve taşıma faaliyetleri
de yürütmek zorundadır. Bir Ağır USAR ekibinin eşzamanlı olarak iki çalışma sahasında teknik
kapasitede çalışacak ekipman ve iş gücüne sahip olması beklenir. İkinci çalışma sahası, bir USAR
ekibinin personel ve ekipmanını farklı bir yerde yeniden görevlendirmesini gerektiren herhangi
bir çalışmanı alanı olarak tanımlanır. Bu yeniden görevlendirme, bağımsız lojistik destek
gerektirecektir. Genel olarak bu türden bir görevlendirme 24 saatten daha uzun sürer.
INSARAG Harici Sınıflandırma (IEC) -2005
Çok sayıda ülke ve kuruluş, 2005 yılında IEC başladığından beri başarılı bir şekilde bu
sınıflandırmaya tabi tutulurken, pek çoğu da gelecek IEC’ler için USAR ekiplerini hazırlamakta veya
bu yönde ilgi göstermektedir. O zamanda beri bu süreç, kapasite geliştirmeyi kolaylaştırmış ve
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minimum standartların yanı sıra kabiliyetlerin ihtiyaç ve önceliklere uygun hale getirilmesini
sağlamıştır. IEC ekipleri, giydikleri INSARAG etiketi ile tanınırlar ve son zamanlarda Endonezya ve
Haiti gibi depremden etkilenen ülkelere afetin hemen sonrasında değer katan bir kaynak
olduklarını kanıtlamışlardır. Bugüne kadar doğrulanabilir operasyonel standartların yanı sıra
bağımsız akran değerlendirmenin müdahaleye hazırlık konusunda ve müdahale zamanlarında nasıl
ek bir değer kazandırdığına dair bir örnek ortaya koyan tamamen eşsiz bir süreç olarak kalmaya
devam eder. IEC’ye tabi tutulan her iki sınıflandırıcı ve ekip de birbirlerinden bir şeyler öğrenirler
ve bu etkileşim aslında oldukça değerlidir çünkü bir depremde hayat kurtarmaya yardımcı olmak için
birlikte yakın çalışan aynı kişiler olacaklardır. Uluslararası USAR müdahalesinde tutarlığı sağlamak
için, uluslararası alanda görevlendirme kapasitesine sahip uluslararası ekipler, IEC sürecine
katılmaları yönünde teşvik edilirler.
Süreç
Uluslararası alanda görevlendirme yetkisine sahip herhangi USAR ekibi, ülkesinin INSARAG
Politika Odak Noktasının onayını almak koşuluyla bir IEC için başvuruda bulunmaya uygundur.
Bir IEC’nin başarıyla tamamlanmasının ardından USAR ekipleri, ulaşılan sınıflandırma seviyesinde
USAR Rehberine dâhil edilirler. IEC, uluslararası USAR operasyonlarının müdahale ve teknik
kabiliyetine ilişkin iki kilit bileşeni değerlendirir ve sınıflandırır
 Müdahale kabiliyeti
 Teknik kabiliyeti
USAR ekiplerinin, istenen sınıflandırma seviyesi için gerekli USAR beceri ve ekipmanlarını
kapsayan her türlü imkanını kullanarak 36 saatlik bir gerçekçi bir temsili yapı çöküş tatbikatı
sırasında yeterliklerini göstermeleri gerekir. Başarılı ekiplerin evrensel USAR standartlarını
karşılamış oldukları kabul edilir ve bu alandaki mesleki seviyelerini belirlemek için kendilerine bir
INSARAG logolu ekip yaması verilir. INSARAG Sekreterliği, tüm IEC/R’leri kolaylaştırır ve
ilgili IEC planlama zaman çizelgeleri boyunca ve odak noktaları, rehberleri ve IEC Ekip Liderleri
ile yakın işbirliği içinde tüm ekipleri yakın bir şekilde birbirine bağlar.
IEC/R Maliyeti
IEC/R uygulamasının planlanması, hazırlanması ve yürütülmesiyle bağlantılı tüm maliyetler, ev
sahibi ülke veya sınıflandırma ya da yeniden sınıflandırmayı talep eden kuruluşun sorumluluğu
altındadır.Çok sayıda USAR ekibi, üye devletler arasında yakın ikili işbirliği aracılığıyla IEC/R
sürecinden başarıyla geçmiştir. Rehberlik ve eğitim desteği, paydaşlar arasında görüşülür ve karşılıklı
olarak kararlaştırılır. Bir IEC/R kapsamında ayrı IEC/R sınıflandırıcılarının ilgili maliyetleri, ilgili
sponsor kuruluşları tarafından karşılanır. Ancak IEC/R talebinde bulunan ev sahibi ülke veya kuruluş,
davet edilen gözlemcileri belirler ve yönetir. Kendi tatbikatları için hazırlanan IEC/R ekiplerine
genellikle gözlemciler için öncelikli yer verilir. INSARAG Harici Yeniden Sınıflandırma (IER) IER,
sınıflandırılmış bir ekibin kendi sınıflandırma statüsünü sürdürmek amacıyla düzenli aralıklarla
geçtiği süreçtir. Herhangi bir sebeple bir USAR ekibinin yeniden sınıflandırmayı seçmemesi
halinde bu ekip INSARAG sınıflandırmasından vazgeçer.
USAR ekiplerinin aşağıdaki sebeplerden dolayı yeniden sınıflandırılması gerekebilir:
 Beş yıllık sınıflandırma süresinin sona ermesi
 USAR ekibinin yapısında değişiklik
 Sınıflandırma seviyesinde değişiklik
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Uygunsuz uluslararası müdahale tutumu Sınıflandırıldıktan beş yıl sonra bir IER
gerçekleştiremeyen sınıflandırılmış herhangi bir ekip, Politika Odak Noktaları aracılığıyla
INSARAG Sekreterliğine ilgili gerekçelerini sunmak zorunda olacaktır. Sekreterlik ise daha sonra
INSARAG Küresel Başkanına danışacaktır. Böyle bir durumda sınıflandırma statüleri, gelecekteki
yeniden sınıflandırmaya bağlı olarak beklemede kabul edilir.
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Uygulamalar
1.
2.
3.
4.

Uluslararası USAR Müdahale Döngüsü inceleyiniz?
Uluslararası USAR ekiplerini tanımlayınız.
Bazı Uluslararası USAR ekiplerinin sahip olduğu “enkaz ötesi” kavramını araştırınız.
USAR ekiplerinin INSARAG ve INSARAG Harici Sınıflandırma (IEC) yapısını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.
5.
6.

USAR Müdahale döngüsünde Operasyonlar basamağında yapılan faaliyetleri yazınız.
USAR tanımlarında yardımcı olan ülkeler hangi kurumları kapsamaktadır.
Uluslararası USAR ekiplerinin operasyonlar sırasındaki asli ve ikincil görevleri nelerdir?
LEMA, RDC, OSOCC, UNDAC ve VO kavramlarını açıklayınız?
USAR ekiplerinin kategorilerini kısaca açıklayınız.
IEC Sınıflanrıması nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir afet kapsamında faaliyet gösteren INSARAG USAR ekiplerinin profesyonel duruşu, yapısı,
müdahale döngüsü ve sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1. I. Uluslararası USAR müdahelesi Seferberlik aşaması ile son bulur
II. 5 aşamadan oluşmaktadır
III. Tüm USAR ekipleri INSARAG yönergelerinde yer alan kurallara uymak zorundadır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) Döngüsü için doğru bilgileri içermektedir?
a.I, II, III
b.I, II
c. II, III
d. Yalnız III
e. Yalnız II
2. I. USAR ekipleri seferberlik aşamasında afet bölgesinde arama kurtarma çalışmlarına başlar
II. USAR ekipleri hazırlık aşamasında eğitim ve tatbikatlar uygularlar
III. USAR ekipleri seferberlik aşamasında Saha operasyon koordinasyon merkezini kurarlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) Döngüsü için doğru bilgileri içermektedir?
a.I, II, III
b.I, II
c. Yalnız I
d. Yalnız III
e. Yalnız II
3. I. OCHA Bölge ve Ülke Daire Başkanlıklarına yardım talebinde bulunan
II. INSARAG sekreterliğine yardım talebinde bulunan
III. BM yerleşik koordinatörlüklerine resmi yardım talebinde bulunan
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) ekiplerinin gidebileceği ülkelerdir?
a.I, II, III
b.I, II
c. Yalnız I
d. Yalnız III
e. Yalnız II

176

4. I. Afetzede ülke BM dışında işbirliği içinde olduğu başka ülkelerden yardım ve arama
kurtarma ekibi isteyebilir
II. Bir ülke Afetzede ülkeye BM’i safdışı bırakarak direkt olarak teknik ve insani yardımda
bulunabilir
III. BM 2010 INSARAG Hyogo beyanı ile BM aracılığı dışındaki tüm yardımların da
OSOCC ve LEMA üzerinden koordine edilmesini önermektedir
Uluslararası ülke birliklerinin veya sivil toplum kuruluşlarının Kentsel Arama ve Kurtarma
faaliyelerine katılımı hakkında yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
a.I, II
b.I, II, III
c. I, III
d. II, III
e. Yalnız I
5. I. Uluslararası afetlere müdahale için kabiliyetlerini sürekli hazır tutarlar
II. USAR ekipleri göçük altında ulaştıkları afetzedelere acil sağlık vermek zorunda
değidirler
III. USAR ekipleri enkaz altında bulunan insanları bulmak için köpek ve elektronik cihazlar
ile arama faaliyetleri yürütürler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) birlikleri için doğru bilgileri içermektedir?
a.I, II
b.I, II, III
c. II, III
d. I, III
e. Yalnız I
6. I. Afetten etkilenen ülkelerin kaynaklarına herhangi bir ek yük bindirmemeleri gerekir
II. Yardım sundukları ülkenin kültürel, ahlaki ve manevi farklılıklarını göz önünde
bulundurmalıdır
III. Afetzede ülkeyi tam anlamıyla destekleyecek şekilde donanımlı ve iyi hazırlanmış
olmalıdır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) birlikleri için uyması gereken kurallardır?
a.I, II
b.II, III
c.I, II, III
d. I, III
e. Yalnız I
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7. I. LEMA
II. INSARAG
III. UNDAC
BM-OCHA Cenevre Saha Koordinasyon Destek Birimi Yukarıdakilerden hangisi veya
hangilerinin sekretaryasını yürütür?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. II, III
e. I, II
8. I. Uluslararası müdahale birimlerini koordine eder
II. Alternatif bir koordinasyon sistemi bulunmadığında Ulusal ve ulusalararası afet müdahale
ekipleri arasında koordinasyonu sağlar
III. OSOCC LEMA birlikleri tarafından oluşturulur
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC)
için doğru bilgileri içermektedir?
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. II, III
e. I, II
9. I. USAR birlikleri INSARAG yönergelerinde belirtilen 5 kilit bileşene bağlı olarak
sınıflandırılır
II. USAR birlikleri Hafif, Orta ve Ağır USAR ekipleri olmak üzere 3 temel sınıfa
ayrılmaktadır
III. Her sınıftaki USAR birliği uluslararası depremlere müdahale edebilecek kapasitededir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) birlikleri için doğru bilgileri içermektedir?
a. I, II
b. II, III
c. Yalnız III
d. I, III
e. I, II, III
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10. I. Hafif, Orta ve Ağır USAR ekipleri INSARAG harici Sınıflandırma (IEC) sürecine
katılmak zorundadır
II. Hafif USAR ekipleri yapısal göçüklerin yüzeyinde olan arama ve kurtarma faaliyelerine
katılabilir, göçük altında ki faaliyetlere katılma kaabiliyeti yoktur
III. Bir Orta USAR ekibi yalnızca bir çalışma sahasında çalışmaya yönelik operasyonel
kabiliyete sahiptir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Müdahale
(USAR) birlikleri için doğru bilgileri içermektedir?
a. I, II, III
b. II, III
c. I, II
d. Yalnız I
e. Yalnız II

Cevaplar
1)C, 2)E, 3)A, 4)B, 5)D, 6)C, 7)D, 8)E, 9)A, 10)B
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10.KBRN ve TEHLİKELİ MADDE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde KBRN ve Tehlikeli Madde kaza kavramlarının tanımlarına değinilecek.
Kimyasal kazalarla mücadelede uluslarası kurumların eylem planları hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KBRN ve tehlikeli madde kavramlarını açıklayınız.
KBRN tehlikesinde görevli birimler hangi yönetmelik hükümlerince belirlenmiştir?
Tehlikeli madde kazalarında ilk müdahale hangi kurumlar tarafından yapılmalıdır?
OECD 1988 yılında yayınladığı Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Hazırlık Ve Müdahale İçin
İlkeler Kılavuzun temel konuları nelerdir?
OECD yayınladığı Güvenlik Performans Göstergeleri (SPI) programının yedi basamaktan
oluşan uygulama aşamaları nelerdir?
Uluslararası Kimyasallların Yönetimine Stratejik Yaklaşım (SAICM) nedir?
SAICM ihtiyatlılık ilkesine dayanarak çizilen kimyasal kökenli afet kültürü profilini
oluşturan maddeler nelerdir?
SEVESO ve BEKRA direktiflerinin temel ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
KBRN ve Tehlikeli Madde

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
KBRN
tehliklerinin
ve Ders notu, sunum
kimyasal
madde
tehlikelerinin önlenmesinde
uluslararası afet yönetim
ilkelerini öğrenir.
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Tehlikeli Madde
OECD SPI Bildirgesi
SAICM
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Giriş

Birleşmiş Milletler kimyasal kazaların, evrensel düzeyde bir sorun olduğu düşüncesine
sahiptir ve bu düşünce profili doğrultusunda kimyasal kazaların uluslararası platformda risk
yönetimi düzeyinde ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Risk yönetimi düzeyinin ise
kimyasalların taşınması, depolanması, üretimi, nakli gibi tüm aşamaları içermesi gerektiğini,
konsept olarak öne almaktadır. Ayrıca kimyasal kazaların olası etkilerinin sınırsızlık(Petrol Tanker
Kazaları vb.) özelliğinden dolayı tehlikeli maddeler nedeniyle oluşan afetlerle mücadelede ülkeler
arası ortak mutabakatı gerektirdiği gerçeğini ortaya konmuştur.Bu kapsamda tehlikeli maddelerin
risk yönetiminde uluslararası kurumların oluşturduğu ilkeler önemli bir kaynak olmaktadır.
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KBRN ve TEHLİKELİ MADDE

Toplumsal mekanizmanın hemen her alanında hızlı değişimlerin meydana geldiği günümüz
dünyasında; teknoloji ve bilim merkezli yaşanan değişim sürecinin doğa sonucu olarak, resmi
sınırlar gri hatlara dönüşmüştür. Küresel entegrasyon dönemi şeklinde özetlenen yeni toplumsal
sistemde; ortak güvenlik ve küresel geleceği ilgilendiren konular her geçen gün biraz daha karmaşık
bir nitelik kazanmıştır. Bu düşünce istikametinde, karasal sınırlar ile bölünmüş güvenlik anlayışının,
gelişen teknoloji kökenli yeterlilik kavramı düzleminde yeniden tanımlandığı değişim sürecini; salt
egemenlik sınırları üzerinden okumak, toplum sağlığı ve güvenliği açısından yetersiz ve sağlıksız
sonuçlara ulaştırmaktadır. Çünkü Çernobilde yaşanan nükleer kaza Ülkemizinde içinde bulunduğu
birçok ülkeyi etkilemiştir. KBRN (CBNR), Kimyasal, Biyolojik Radyasyon ve Nükleer
kelimelerinin baş harflerinden oluşur. KBRN tehlikesi ise bu maddelerin silah olarak üretilip
kullanılmasıdır. Eski konsepte Kitle İmha Silahı (KİS) olarak adlandırılan KBRN silah olarak
üretilip kullanılmaktadır. KBRN silahtır ve hedefi insana zarar vermektir. Tehlikeli maddeler
(Hazardous Materials ) ise insanlığın yararı amacıyla üretilip kullanılmakta, kasıtsız olarak, kaza ile
kontrol kaybedildiğinde zararlı olmaktadırlar. Tehlikeli maddeler ve özellikle kimyasal maddelere
bağlı kazaların dünyada ve ülkemizde artışı bu insan kaynaklı afetlere karşı daha hazırlıklı olmamız
gerektiğini ortaya çıkartmıştır. Bu kapsamda ülkemizi etkileyebilecek KBRN tehdit ve tehlikelerine
karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli
tedbirlerin aldırılması amacıyla ilgili bakanlık, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, valilikler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile sivil asker işbirliği çerçevesinde Türk Silahlı
Kuvvetlerinin tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarını belirleme
amacını güden Resmi Gazete Tarihi: 03.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28281 ile KİMYASAL,
BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ
yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge ile KBRN anında görevli olacak birimler bildirilmiştir. HAZMAT
durumlarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde sorumlu birimler yerel yönetimlerin itfaiye
birlikleridir. Ancak KBRN durumunda ise olaya müdahale sırasında ilk kurum itfaiye olmamalıdır.
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İtfaiye bölgeye destek ve ancak ikincil yardım organizasyonlarında yer almalıdır. Ancak bu ayrım
şu an yürürlükte olan yönetmelik te net ifadelerle açıklanmamıştır. Bu eksiklik te çok ciddi boyuta
ulaşabilecek kimyasal kazaların organizasyonunda problemlere neden olmaktadır. Dünyada tarihsel
olarak İtalya Seveso (1976) ve yakın geçmişimizde yaşanan Enschede (2000), Toulouse (2001) veya
Lagos (2002) gibi örnekler, küresel manifestonun adımları olmuş; konunun, global ölçekte faaliyet
gösteren çeşitli örgütlerin ve organizasyonların zorunlu çekim alanına girmesine yol açmıştır.
Birleşmiş Milletler (UN), Kuzey Atlantik Paktı (NATO), Avrupa Konseyi (CoE), Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği
(EU) kimyasal kökenli kazalar konusunda yaklaşım geliştiren temel aktörler olarak ön plana
çıkmışlardır. Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen: Kazaların Sınır Aşan Etkileri Sözleşmesi
Toplantıları, Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi konusunda yürütülen Küresel
Uyumlaştırma Sistemi çalışmaları, Çevre Programı, Çevresel Acil Durumlar Çalışma Grubu
Çalışmaları; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bünyesinde yürütülen: Kimyasal Kazalar
Çalışma Grubu Çalışmaları, Yetkili Otoriteler Komitesi ve Karşılıklı Ortak Çalışma Grubunun
yürüttüğü çalışmalar ve Avrupa Birliği'nin yürüttüğü: Sanayi İçin Kimyasal Risk Değerlendirme
Metodolojisi projeleri, kimyasal kazalar ekseninde çalışmalarını sürdüren ana akım örgütler ve bu
örgütlerin alt kuruluşlarınca yürütülen örnek çalışmalardır. birçok kimyasal kökenli kazalarda
sınırların bir önemi olmadığı ortaya çıkmış ve bu kazalara uluslararası kurallar ile müdahale
edilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Bu kurumların geliştirdiği bazı küresel afet yönetim şekilleri
ise aşağıda sıralanmıştır.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) İlkesel Yaklaşımları:
Güvenlik Performans Göstergeleri (SPI)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organization for Economic Co-Operation
Development/OECD), Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinden
hükümetlerin yer aldığı 34 sanayileşmiş (gelişmiş) ülkeden oluşan hükümetler arası bir
organizasyondur. OECD’nin temel amacı; uluslararası sorunların çözümü için karşılıklı işbirliği
ekseninde ortak politikalar üretmektir . İnsan ve ekosistem merkezli sağlık ve çevre konularında
öncül politikalar üretmek ve uygulamak OECD'nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu ilkeler
çerçevesinde 1971 yılında mikro ölçekte kimyasalların test edilmesi ve değerlendirilmesi
maksadıyla bir program kurulmuştur. Daha sonraki yıllarda, kimyasal kökenli kazaların küresel
çapta ele alınmasının OECD tarafından bir gerçek olarak fark edilmesine müteakip, 1988 yılında
Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Hazırlık Ve Müdahale İçin İlkeler Kılavuzu yayımlanmıştır
(Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response/Guding
Principles). Kılavuzun temel konuları;
 Tehlikeli madde içeren kazaların meydana gelmeden önce önlenmesi,
 Arazi kullanım planlamaları, acil durum planlamaları ve kamu ile iletişim kanallarıyla
kazaların olumsuz etkilerinin hafifletilmesi için hazırlık,
 Kazaların sağlık, çevre ve kamu üzerine olumsuz etkilerini minimum düzeye indirmek için
etkin yanıt vermek
 Kazaların raporlanması ve yatırım ile ilk temizlik faaliyetleri dahil olmak üzere kazaların
sonuçlarının takibi olarak belirlenmiştir .
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OECD çalışmalarını, konularına göre alt uzmanlıklar şeklinde örgütlenmiş; uzman çalışma grupları
ve özel statülü bölümler ile yürütmektedir. Kimyasal kazalar kapsamında yer alan çalışmalarını;
Kimyasal Kazalar Çalışma Grubu (Working Group on Chemical Accidents/WGCA) aracığıyla
yürütmektedir. WGCA'nın amacı; kimyasal kazaların önlenmesi, müdahalesi ve iyileştirme
aşamaları hakkında ilke ve politikalar geliştirerek yaygınlaştırılması; iyi uygulamalar için karşılıklı
işbirliği ve tavsiyeleri içeren analiz konuları olmak almak üzere; OECD'ye üye ülkeler ve üye
olmayan ülkeler arasında bilgi ve deneyimin paylaşımını kolaylaştırmaktır. WGCA, kimyasal
kazalar konusundaki yaklaşımını çeşitli başlıklar altında ele almaya çalışırken alternatif yöntem ve
teknikler geliştirmektedir. Bu niyet doğrultusunda; 1988 yılında yayımlanan ve daha sonraki süreçte
güncellenen Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Müdahale ve İyileştirme Kılavuzuna el kitabı
niteliğinde Güvenlik Performans Göstergeleri (SafetyPerformance Indicators/SPI) başlıklı rehber
geliştirilmiştir. Güvenlik Performans Göstergeleri (SPI) belirgin miktarda tehlikeli madde içeren
(tehlikeli maddeleri üreten, kullanan, depolayan, taşıyan dahil olmak üzere) işletmeler için, kaza
olmadan önce potansiyel problemlerin giderilmesi konusunda önemli bir araç olarak belirlenmiştir.
SPI Programının kullanım ve geliştirilme amacı aynı zamanda yetkili otoriteleri, kullanıcıları, yerel
toplulukları, ticari organizasyonları ve sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme vasıtası şeklinde de
kullanmaktır. OECD, 2003 yılında paydaş gruplardan alınan genel geribildirimler ve kazanılan
deneyimlerin paylaşılması amacıyla SPI hakkında geçici kılavuz yayımlamış, aynı zamanda çeşitli
düzeyde ve sayıda gönüllü şirketin katılımı ile elektronik ortamda test programı yürütmek üzere
pilot program geliştirilmiştir. Pilot programın amacı katılımcılar vasıtasıyla kılavuzu daha işler ve
aktif hale getirerek gerçekçi bir deneyim sunmaktır. SPI programının yedi basamaktan oluşan
uygulama aşamaları şekilde gösterilmiştir.
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SPI'nın tüm paydaşlar için kabul edilebilir seviyede çıktıları ve çıktılara ait genel göstergeler
şunlardır :
 Tehlikeli madde içeren tesislerdeki risklerin azaltılması(risk değerlendirmesi, kimyasal
stokların azaltılması; kazaların olumsuz etkilerinin azaltılması; süreç ve süreç tekniklerinin
geliştirilmesi; savunmasız/hassas bölgelerin azaltılması; taşıma tekniklerinin
iyileştirilmesi)
 Kamu otoriteleri, endüstriler ve topluluklar arasında işbirliği ve etkileşimin arttırılması,
 Kazaların ve yakın tehlikelerin şiddeti ile sıklığının azaltılması,
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Kimyasal kazalardan kaynaklanan yaralanma ve ölümlerin azaltılması,
Kimyasal kazaların çevresel etkilerinin azaltılması,
Kimyasal kazalardan zarar gören varlıkların azaltılması,
Kimyasal kazalara karşı sorumluluk geliştirilmesi,
Kimyasal kazaların etki bölgesinin azaltılması,
Kimyasal kazalardan etkilenen insan sayısının azaltılmasıdır.

Birleşmiş Milletlerin (UN) İlkesel Yaklaşımları: Uluslararası Kimyasalların
Yönetimi İçin Stratejik Yaklaşım (SAICM)

Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Uluslararası Çalışma
Örgütü(International Labour Organization/ILO) ise I. Dünya Savaşından sonra Versay anlaşması ile
1919 yılında kurulan ve 1946 yılında Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşu haline dönüşen çalışan
sağlığıalanında yürütülen programlarda Birleşmiş Milletlerin uzman kuruluşudur. ILO, dünya
genelinde çalışanların güvenli ve sağlıklı çevre şartlarında iş görmesi için asgari koşulların
sağlanması gerektiğini öne sürmekte; hükümetler, işverenler ve çalışanların tehlikeli maddelerin
etkilerinin en aza indirilmesi konusunda eğitim ve bilgilendirme odaklı etkili kanunlar ve yönetim
sistemlerinin kurulmasını desteklemektedir. ILO, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından ortak yayımlanan Uluslararası Kimyasalların Yönetimine Stratejik Yaklaşım kavramını
(The Strategy Approach to International Chemicals Management/SAICM) anahtar çerçeve olarak
kabul etmiştir. SAICM, kimyasal risk standartları, kimyasalların etiketlenmesi ve eğitimi konusunda
bilgi paylaşımı ve uyumu genişletmek üzere hareket eden; uygun yönetim metotları geliştirilmesi
ekseninde gönüllülük esaslı bir oluşumdur. SAICM, kimyasal kazalar konusunda toplumsal bir
öngörü geliştirmek üzere kabul edilebilir risk yönetimi seviyesinde konuyu ele alırken, "ihtiyatlılık
ilkesi" kavramını öne sürmüştür . İhtiyatlılık ilkesi kavramı 15 maddeden oluşan toplumsal odaklı
genel bir kimyasal kökenli afet kültürü profili çizmektedir.
 Kimyasalların yönetiminde entegrasyon
 Kuşaklararası öz kaynak
 Denge
 Tedbir
 Yaşam döngüsü yaklaşımı
 Önleme
 İkame
 Maliyetlerin içselleştirilmesi (kirleten öder ilkesi)
 Halkın katılımı
 Bilgilenme hakkı
 Güvenilir faaliyet bilgileri
 İyi yönetişim
 Ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar da dahil olmak üzere devletler arasında işbirliği
 Ortaklık
 Sorumluluk
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İhtiyatlılık ilkesi kavramı çerçevesinde SAICM, küresel çapta kimyasalların yönetimi konusundaki
stratejik politikaları aşağıda sıralanmıştır.
 Kimyasal kökenli risklerin uluslararası arenada değerlendirmesinin genişletilmesi ve
hızlandırılması,
 Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi konusunda uyum sağlamak,
 Zehirli kimyasallar ve kimyasal riskler hakkında bilgi alışverişi,
 Risk azaltma programlarının kurulması,
 Kimyasalların yönetimi için ulusal düzeyde yeteneklerin ve kapasitelerin güçlendirilmesi
 Zehirli ve tehlikeli maddelerin yasadışı dolaşımının önlenmesi.
SAICM, zehirli ve tehlikeli maddelerin yasadışı dolaşımının engellenmesi başlığına yaklaşımı;
yasadışı trafik hareketinin önlenmesi için ülkeler arası mekanizmaların güçlendirilmesi ve
milletlerarası antlaşmalar ile desteklenmesidir. Kimyasal kazaların yönetimi için ulusal düzeyde
kapasite inşası ve teknik işbirliği alanındaki yaklaşımı; ülkeler arasında sürdürülebilir işbirliği,
şeffaflık, koordinasyon ve bilgiye erişilebilirlik olarak tasvir edilmiştir. Zehirli kimyasallar ve
kimyasal riskler hakkında bilgi alışverişi açısından yaklaşımı; kimyasal risklerin insan ve çevre
sağlığı açısından zararlı olduğu temelinde, süreç içerisinde yer alan tüm aktörlerin bilime dayalı risk
değerlendirmesi ve yönetim standartları ile prosedürleri konusunda eğitilmesi ve
bilgilendirilmesidir. Kimyasalların sınıflandırılması ve etiketlenmesi konusunda; küresel düzeyde
standardizasyon geliştirmektir. Risk azaltama programlarının kurulması konusunda temel
yaklaşımı; insan ve eko sistem üzerine kimyasalların olumsuz etkilerinin azaltılması yönünde,
kimyasal maddelerin kalıcı, biyobirikimli ve toksik maddeler şeklinde sınıflandırılarak uygun
yaklaşım modellerinin küresel çapta entegrasyonunu içermektedir. Kimyasal kökenli risklerin
uluslararası arenada değerlendirmesinin genişletilmesi ve hızlandırılması konusundaki yaklaşımı;
ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekte çok sektörlü, kapsamlı, etkin, verimli, şeffaf, tutarlı ve
kapsayıcı hesap verilebilirliği sağlamaktır Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen çalışmaların
kökeninde; kimyasal kazaların, evrensel düzeyde bir sorun olduğu düşüncesi bulunmakta ve bu
düşünce profili doğrultusunda kimyasal kazaların uluslararası platformda risk yönetimi düzeyinde
ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Risk yönetimi düzeyinin ise kimyasalların taşınması,
depolanması, üretimi, nakli gibi tüm aşamaları içermesi gerektiğini, konsept olarak öne almaktadır.
Kimyasal kazaların olası etkilerinin sınırsızlık özelliğinden dolayı ülkeler arası ortak mutabakatı
gerektirdiği yapılan tüm çalışmalarda yaklaşım olarak ortaya konmuştur. Kaza yönetimi düzeyinde
özel bir sistem inşasını gerektiren bu durum, daha çok uluslararası çalışmaların etkinlik düzeyinin
yerel düzeyde ne kadar karşılık bulduğu ile doğru orantılıdır. Bu açıdan geliştirilen tüm yaklaşımlar
içerisinde "açık kapı / şeffalık" politikasının benimsenerek; kimyasalların yerinde denetimlerinin,
bağımsız ilkeler doğrultusunda yapılması risk yönetimi açısından efektif ve geçerli bir stratejidir.

Seveso Direktifi, 1982
Kimyasal kökenli afetler gerek Türkiye’de gerekse dünyada pek çok insanın yaralanmasına hatta
ölümüne, çevrenin ve özellikle suyun kirlenmesine, işyerlerinin maddi zararına sebep olmaktadır.
Son 50 yılda meydana gelen kimyasal kökenli teknolojik afetler içerisinde 10 Temmuz 1976 günü
İtalya’nın kuzeybatısındaki Sevoso kasabasındaki bir kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen
patlamada beyaz bir gaz bulutu çevreye yayılmıştır [Bu zehirli gaz, bugüne kadar bilinen en zehirli
gazlardan dioksin (TCDD)'dir]. Kasabada kısa bir süre içinde hayvan ölümleri görülmeye
başlanmış, patlamadan 5 gün geçtikten sonra hastaneye başvurular başlamıştır. Yapılan kontroller
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sonunda kasabada geniş bir bölgenin tamamen kirlendiği anlaşılmış ve 100 kadar ev tamamen
boşaltılmıştır. Bu olaydan sonra yayılma, saçılma, patlama, bütünlük kaybı gibi nedenlerden
kaynaklanan kazalara karşı alınacak önlemler ve tarafların yükümlülüklerinin yer aldığı direktif
Avrupa Birliği’nde Seveso Direktifi olarak tanınmaktadır. İlk olarak 24 Haziran 1982 tarihinde
yayınlanan 82/501/EEC nolu Seveso I Direktifi, Avrupa’da devam eden kazalar sonrasında, bu
direktifin etkinliğinin artırılması ve
kapsamının genişletilmesi amacıyla 1996 yılında 96/82/ECS Seveso II Direktifi olarak
yayımlanmış, 2003 yılında bir kez daha gözden geçirilerek 2003/105/EC Direktifi olarak revize
edilmiştir. Son olarak 2012/18/EU numaralı SEVESO III Direktifi ise 1 Haziran 2015 tarihi
itibariyle AB bünyesinde uygulanmaya başlanmıştır.Ülkemizde SEVESO II Direktifinin
uygulanmasına yönelik olarak 30 Aralık 2013 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi
ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” (BEKRA) yayımlanmıştır.
Seveso Direktifinin temel amacı toplum açısından kimyasal kökenli olayların önlenmesi veya en az
hasarla atlatılmasıdır.
Bu konuda Direktif temel ilkeleri
(a) büyük endüstriyel kazaların önlenmesi,
(b) risklerin en aza indirilmesi,
(c) etkilerinin sınırlandırılması olarak belirlenmiştir.
Seveso Direktifi, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi açısından bir takım ödevler getirmiştir.
Devlet (kamu) ve işletmeler bu yaklaşımın temel uygulayıcılarıdırlar. Kamu, gerekli kanuni
düzenlemeleri oluşturmak, idari yaptırım ve ceza uygulamak, gerekli tedbirlerin aldırılmasını
sağlamak, kontrol etmek ve denetlemekten sorumlu olup, toplum güvenliği ve sağlığı açısından asli
role sahiptir. İşletmeler ise devlet tarafından getirilen kuralları uygulayarak, gerekli tedbirlerin
alınması, gerekli bildirimlerin yapılması ve ortaya çıkan değişikliklerin bildirilmesi, risk analizinin
gerçekleştirilmesi, eğitimlerin gerçekleştirilmesi ve raporların hazırlanmasından sorumludur.
Direktif doğrultusunda, tehlikeli maddeye sahip kuruluşların; büyük endüstriyel kazaların
önlenmesi ile zararlarını asgari seviyeye indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkin ve kesintisiz
korumayı sağlamak için alınması gerekli önlemler ile ilgili usul, esas ve yöntemler
belirlenmektedir. Seveso kapsamında kuruluşlar kapsam dışı (tehlikesiz), alt seviyeli ve üst seviyeli
kuruluşlar şeklinde sıralanmaktadır. Önceden belirlenen sınırlara eşit veya bu sınırların üstündeki
miktarlarda kimyasal bulunduran kuruluşlarda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların
önlenmesi, etkilerinin en aza indirgenmesi ve uzun süreli korunma sağlanması için kuruluşların
seviyelerine bağlı olarak “büyük kaza önleme politikası”, “güvenlik raporu” ve “acil durum planı”
hazırla(t)maları zorunludur. Sınır değerlere göre “alt
seviyeli kuruluşlar” yalnızca “büyük kaza önleme politikası” belgesini hazırlamakla yükümlüyken
“üst seviyeli kuruluşlar” buna ek olarak “güvenlik raporu” ve “acil durum planı” da hazırlamak ve
bu rapor/planları tatbik etmek ile de yükümlüdür .
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Uygulamalar
1. KBRN ve Tehlikeli madde kavramları hakkında bilgi edininiz.
2. OECD/SPI klavuzunun temel konularını ainceleyiniz.
3. SAICM belgesinde kimyasal tehliklerinin yönetimi seviyesinde “ihtiyatlılık ilkesi”
çerçevesinde ortaya konan politikalar nelerdir?
4. Seveso direktiflerinin Türkiye’ye yansımasını araştırınız.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.

KBRN ve Tehliklei madde kazalarına müdahale eden birimler nelerdir?
OECD/SPI eylem planında uygylama aşamalarının ilk dörd adımı nedir?
SAICM ihtiyatlılık ilkesi kapsamında bilgi alışverişinin önemini açıklayınız?
Seveso Direktifinin temel ilkeleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Birleşmiş Miletlerin kimyasal madde kazaların yönetimi için ulusal düzeyde kapasite inşası
ve teknik işbirliği alanındaki yaklaşımı; ülkeler arasında sürdürülebilir işbirliği, şeffaflık,
koordinasyon ve bilgiye erişilebilirlik konularında etkiili antlaşmaların yapılması gerekmektedir.
Çünkü tehlikeli madde kazaları sınırları gözetmeden tüm komşu ülkeleri etkileyebilme özelliği
göstermektedir.

195

Bölüm Soruları
1. I. Gelişen kimyasal endüstriler tüm ülkeleri aynı anda etkileyebilecek yeni tehlikelerin
oluşmasına zemin hazırlar
II. Afet boyutuna varan kimyasal kazalar resmi sınırlara bağlı kalmaksızın insanları etkiler
III. Artan nükleer santraller
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kimyasal kazalara karşı toplum sağlığını
korumada sınırları aşan yeni önlemlerin alınmasını gerektirmektedir?
a.I, II
b.Yalnız I
c. I, II, III
d. II, III
e. I, III
2. I. Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır
II. KBRN silahtır ve hedefi insandır
III. KBRN etkisi ile mücadele TSK ve AFAD’ın özel eğitimli birimlerininin görevidir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri KBRN için doğru bilgileri içermektedir?
a.I, II
b.Yalnız I
c. II, III
d. I, II, III
e. I, III
3. I. Halk sağlığı ve çevrenin korunmasını hedefler
II. Tehlike öncesi, Tehlike sırası ve sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve
sorumluluklarını belirler
III. KBRN zaralarının en aza indirilmesi için Bakanlıklar, STK ve TSK arasındaki işbirliği
çerçevesini belirler
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 03.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28281 ile
KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR
GÖREV YÖNETMELİĞİ için doğru bilgileri içermektedir?
a.I, II, III
b.Yalnız I
c. II, III
d. I, II
e. I, III
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4. I. İnsanlığın yararı için üretilen maddelerdir
II. Sadece silah amacıyla kullanıldıklarında afete sebep olabilirler
III. İnsanlığın yararında kullanılan maddelerdir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri tehlikeli madde için doğru bilgileri içermektedir?
a.I, II, III
b.Yalnız I
c. II, III
d. I, II
e. I, III
5. I. İtfaye Ekipleri
II. Türk Silahlı Kuvvetleri
III. UMKE
Yukarıdaki kurumlardan hangisi veya hangileri ulusal çapta gelişen tehlikeli madde
kazalarına ilk müdahalede bulunur?
a.Yalnız I
b.Yalnız II
c. Yalnız III
d. I, II, III
e. I, II
6. I. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
II. Dünya Ticaret Birliği(WTA)
III. Birleşmiş Milletler (UN)
Yukarıdaki uluslararası kurumlardan hangisi veya hangileri kimyasal kökenli kazaların
önlenmesi konusunda öne çıkmıştır?
a.Yalnız I
b. I, III
c. Yalnız III
d. I, II, III
e. I, II
7. I. Bu kılavuz 1988 yılında yayınlanmıştır
II. Bu kılavuz tüm sanayi kurumları için bağlayıcı hükümler içerir
III. Tehlikeli madde kazalarının meydana gelmeden önlenmesi vurgulanmıştır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri OECD tarafından hazırlanan “Kimyasal Kazaların
Önlenmesi, Hazırlık Ve Müdahale İçin İlkeler Kılavuzu” ile ilgili doğru bilgileri
içermektedir?
a.Yalnız I
b. I, III
c. Yalnız III
d. II, III
e. I, II
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8. Kimyasal Kazaların Önlenmesi, Müdahale ve İyileştirme Kılavuzu aşağıdaki kurumların
hangisi tarafından ve hangi sene yayınlanmıştır?
a. BM/1978
b. OECD/1988
c. OECD/1991
d. BM/ 2000
e. NATO/1993
9. I. SPI belirgin miktarda tehlikeli madde taşıyan ve depolayan işletmeler için problem
gidermeyi amaçlar
II. SPI programı yedi basamaktan oluşan uygulama şemasına sahiptir
III. SPI belirgin miktarda tehlikeli madde üreten tesislerdeki tehlikeleri azaltmak için
kullanılabilecek bir kılavuz değildir
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri OECD tarafından yayınlanan Güvenlik Performans
Göstergeleri (SPI) için doğru bilgileri içermektedir?
a.Yalnız I
b. I, III
c. Yalnız III
d. II, III
e. I, II
10. I. SAICM kimyasal kazalar konusunda BM, ILO ve WHO’u tarafından ortak yayınlanan
bir çerçevedir
II. SAICM kimyasal kazaları risk yönetimi kapsamında ele almaktadır
III. SAICM küresel çapta kimyasalların sınıflandırılması ve etilketlemesi konusunda uyum
sağlamayı stratejik politika olarak benimser
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Kimyasalların Yönetimine Stratejik
Yaklaşım kavramını (The Strategy Approach to International Chemicals Management
/SAICM) için doğru bilgileri içermektedir?
a. I, II, III
b. I, III
c. Yalnız III
d. Yalnız I
e. I, II

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)A, 4)E, 5)A, 6)B, 7)D, 8)B, 9)E, 10)A
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11.ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA HALK SAĞLIĞI
ACİL DURUMU EYLEM PLANI, 2012
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları kapsamında 29 Kasım 2010 -28 Nisan 2012
tarihleri arasında yürütülen “Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama - II” AB Eşleştirme Projesi
sonucunda Türkiye’deki sınır kontrolünden sorumlu kurumların risk yönetim kapasitesini geliştirmek
ve AB gerekliliklerine göre sınır kontrol sistemlerini uyumlu hale getirmek için sunulan eylem planı
incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. KBRN tehditleri için Uluslararası Giriş Noktalarında(UGN) Halk Sağlığı Acil Durum Eylem
Planının genel amacı nedir?
2. Halk Sağlığı Acil Durum Eylem Planının amaçları nelerdir?
3. Ülkemizde UGN’da halk sağlığını tehdit eden durumların tespiti ve bunlara karşı acil eylem
planlarından sorumlu kurumlar ve yetkileri nelerdir?
4. UGN lerde yaşanabilecek biyolojik sağlık riskleri nelerdir?
5. UGN lerde biyolojik kaynaklı bir riskin Halk sağlığını tehditeden bir durum olduğuna karar
verme sürecinde sorulacak sorular nelerdir?
6. Eylem planında biyolojik nedenli halk sağlığı acil durumlarında İl sağlık müdürlüğü hangi
adımları atar?
7. Eylem planında kimyasal nedenli halk sağlığı acil durumlarında Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü(THSSGM) hangi adımları atar?
8. Eylem planında Radyolojik/Nükleer nedenli halk sağlığı acil durumlarında Türkiye Hudut
ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü(THSSGM) hangi adımları atar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uluslararası
Giriş Eylem planında yer alan risk
Noktalarında Halk Sağlığı tanımlamaları ve karar
Acil Durumu Eylem Planı
süreci hakkında ayrıntılı
bilgi sahibi olur.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar





Uluslararası Giriş Noktası (UGN)
Avrupa Birliği Uyum Süreci
KBRN
Halk Sağlığı Riskleri
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Giriş

UGN’lerdeki özellikle KBRN kaynaklı halk sağlığı risklerinin tespiti, tespit edilen riskin
doğrulanması, analizi ile yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde bildirim akışı sürecinin başlatılması
ulusal halk sağlığının korunması için vazgeçilmez bir eylemdir. Bu kısımda UGN’lerde şu anda
yetkili kurumlar ve görevleri ile uluslararası afet yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanan Halk
Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planının ayrıntılarına değinilecektir.
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Uluslararası Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Acil Durumu Eylem Planı, 2012

Ülkemizin Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları kapsamında 29 Kasım 2010 -28 Nisan
2012 tarihleri arasında yürütülen “Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama - II” AB Eşleştirme
Projesinin amacı, Türkiye’deki sınır kontrolünden sorumlu kurumların risk yönetim kapasitesini
geliştirmek ve AB gerekliliklerine göre sınır kontrol sistemlerini uyumlu hale getirmektir. Bu eylem
planının Uluslararası Giriş Noktalarında (UGN) Halk Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planı’nın
genel amacı özellikle Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) etkenlerle oluşan uluslararası
halk sağlığı acil durumlarının yayılımını önlemek ve halk sağlığı cevabını vermek için giriş
noktalarındaki ilgili kurumların görevlerinin ve gerekli işbirliğinin ulusal çerçevesini oluşturmaktır.
UGN’lerde Halk Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planı’nın Amaçları;
• UGN’lerde halk sağlığı riski oluşturabilecek KBRN acil durumlarında, erken yanıt oluşturarak
insan ve çevre sağlığına gelebilecek zararı en aza indirmek,
• Uluslararası öneme haiz halk sağlığı acil durumlarında takip edilecek süreçleri ve paydaşların
görev ve yetkilerini tanımlamak,
• İlgili kurumların katkısıyla hazırlanan bu Eylem Planının sınırlarda görevli kurumların kendi acil
durum planlarıyla uyumlu olmasını sağlamak,
• Uluslararası(UST) sağlık gerekleri çerçevesinde UGN’lerde çekirdek kapasitelerin arttırılmasına
yönelik uygulanabilir acil eylem planının oluşturulmasını sağlamak,
• Acil halk sağlığı durumlarının tespiti, doğrulanması, analizinin yapılmasını sağlamaktır.
Ülkemizde ve dünyada halk sağlığı Acil Durumlarında Yetkili Olan Kurumların Görevleri aşağıdaki
tabloda sıralanmıştır.
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Halk Sağlığı Risklerinin Tanımlanması

UST 2005 kapsamında taraf devletler; uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı aciliyeti
durumuna yol açabilecek olaylara yanıt vermek için çok disiplinli/çok sektörlü ekiplerin
oluşturulması da dâhil olmak üzere, bir ulusal halk sağlığı acil durumu yanıt planını oluşturmak,
işletmek ve sürdürmek yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Söz konusu yükümlülüğün yerine
getirilebilmesi için giriş noktalarında öncelikle halk sağlığı acil durumu yaratabilecek risklerin
tanımlanması gerekmektedir. UGN’lerdeki halk sağlığı riskleri biyolojik, kimyasal, radyolojik ve
nükleer olarak gruplanabilir.

Halk Sağlığı Risklerinin Tespiti, Analizi ve Karar Verme
UGN’lerdeki özellikle KBRN kaynaklı halk sağlığı risklerinin tespiti, tespit edilen riskin
doğrulanması, analizi ile yerel, ulusal ya da uluslararası düzeyde bildirim akışı sürecinin
başlatılması işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
Risk Tespiti: Giriş noktalarında halk sağlığı riskinin varlığına yönelik sürecin ilk adımı riskin
tespitidir. Risk tespitine yönelik veri kaynakları şunlardır:
- Uluslararası seyahat eden taşıtlarla ilgili belge ve kayıtlar (Gemi Sağlık Sertifikaları, taşıt
medikal kayıtları vb.),
- Bildirimler (Deniz Sağlık Bildirimi, Uçak Genel Deklarasyonu),
- Yerel, ulusal ve uluslar arası paydaşlar (Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), giriş noktalarında görevli
kamu ve özel kurumlar),
- Dışişleri Bakanlığı (Büyükelçilikler ve Konsolosluklar kanalıyla alınan bilgiler),
- Giriş noktaları ve taşıtlarda yapılan denetimler (Gemi Sağlık Denetimleri, Giriş noktası
tesislerinde yapılan çevre sağlığı denetimleri),
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- Risklerin tespitine yönelik kurulmuş olan gözetim ve takip sistemleri (TAEK- Gümrük Araç
Takip ve Erişim Sistemi, Radyasyon Erken Uyarı Ağı) UGN’lerde bulunan diğer kamu veya özel
sağlık kuruluşları verileri (Sağlık kuruluşları halk sağlığı riski varlığından şüphelenirse, yerel sağlık
otoritesine durumu bildirir),
- Medya,
- Şikayetler,
- Veri tabanı (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Bilgi Sistemi),
- Resmi yazışmalar,
- Paydaş kurum ve kuruluşların internet siteleri,
- İletişim araçları (Telefon, mail, telsiz vb.).
- İhbarlar (kişi, kurum vb.)
- Uluslararası ağlar
Toplanan Verilerin Analizi ve Doğrulanması: Veri kaynaklarından toplanan veriler, aşağıda
belirtilen yöntemlerle analiz edilir:
Benzer Durumlardaki Tecrübeler: Halk sağlığı riski şüphesi durumunda sağlık personelinin
benzer tecrübeleri de göz önünde bulundurulur.
Kurumsal Danışma: UGN’lerde Halk Sağlığı Riski varlığı şüphesinde, Sınır Mülki İdare Amiri,
durumu ilgili kurumların (AFAD, TAEK, THSSGM) üst yönetimi ile paylaşır ve görüşlerini alır.
Uzman Desteği: Halk Sağlığı Riskinin varlığı ve boyutları ile ilgili tereddüt edilen durumlarda,
riskin türüne göre ilgili kurum uzmanlarına danışılır. Nükleer ve radyolojik risklerde TAEK,
kimyasal risklerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD, biyolojik risklerde ise THSSGM,
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Tarım Bakanlığı uzmanlarına danışılır. UST UON Birimi
(Sekretaryası Erken Uyarı Cevap ve Saha Epidemiyolojisi Dairesi tarafından yürütülür) her tür
tehditten haberdar edilir, Ülkemiz adına DSÖ ile iletişimi sağlar.
- Referans Laboratuvarların Kullanılması: Halk Sağlığı Riski varlığı şüphesinde ilgili risklere
yönelik ilgili kurumlar tarafından alınan numuneler, referans laboratuvarlarda analiz edilir.
Karar Verme Süreci: Halk sağlığı riski ile ilgili bildirim akışı sürecinin başlatılması
kararının verilmesi gerekir. İlgili kurum temsilcileri halk sağlığı tehdidi ile ilgili olarak risk
değerlendirmesinde aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurur:
- Durumun olağan olup olmadığı,
- Durumun yaygın olup olmadığı ve etkilenen kişi sayısı,
- İnsan ve çevre sağlığına etkisinin ciddi boyutta olup olmadığı,
- Uluslararası yayılım riskinin olup olmadığı,
- Uluslararası seyahat ve ticareti etkileyip etkilemediği,
- Taşıt veya UGN tesislerinin kullanımını etkileyip etkilemediği,
- Tehdidin artma eğiliminde olup olmadığı,
- Etkenin bilinip bilinmediği.
UGN’lerde bir halk sağlığı riski şüphesi durumunda, yetkili birim temsilcilerinin durum analizi
ile yaptıkları öneriler doğrultusunda, yukarıda belirtilen karar alma kriterlerinden bir veya
birkaçının varlığında, Sınır Mülki İdare Amiri halk sağlığı tehdidi oluştuğunu kabul ederek
bildirim akışı sürecini başlatır. Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrol Yönetmeliği (2011)’de
yer alan karar ağacına göre uluslararası bildirime gereksinim olup olmadığına karar verilir.
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UNG’lerde BİYOLOJİK, KİMYASAL, NÜKLEER ve RADYOLOJİK HALK
SAĞILIĞI RİSKLERİNDE GÖREVLİ KURUMLAR ve GÖREVLERİ İLE
BİLDİRİM AKIŞ ŞEMALARI
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Ülkemizin uluslararası afetleri sınırlarında kontrol edebilmesi için çok önemli olan Eylem
Planının gelecekte de uygulanabilir olması ve sürekliliğinin sağlanması için bir takım destekleyici
çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Bu Eylem Planının geleceği için
• UGN’lerdeki kurum ve kuruluşlara yeni tayin olan personelin, halk sağlığı riskleriyle ilgili
olarak (Eylem Planına göre) sürdürülebilir uygulamalı hizmet içi eğitimden geçirilmesinin
sağlanması;
• SDM’ler dışındaki sağlık kurumları ve diğer kurumlara yapılan halk sağlığı riskleri
bildirimlerinden SDM’lerin de bilgilenmesi için prosedürlerin oluşturulması;
• Komşu ülkeler ile halk sağlığı risklerine karşı sürdürülebilir bilgi akış prosedürlerinin
geliştirilmesi;
• Kurumların halk sağlığı riski bildiriminde bulundukları kurum ve kuruluşlardan geri bildirim
prosedürlerinin geliştirilmesi;
• Çakışan mevzuatın gözden geçirilerek güncellenmesi;
• Halk sağlığı risklerine yönelik hizmet kalite standartlarının belirlenmesi;
• Bu genel Eylem Planına uygun yerel Eylem Planlarının hazırlanması ve bu planlara ait gerekli
eğitimlerin düzenli olarak verilmesi;
• HSAD için UGN’lerde görevlendirilecek takviye sağlık personelinin listesinin düzenli olarak
güncellenmesi ve bu personelin hizmet içi eğitimden geçirilmesi;
• Yerel halk sağlığı eylem planları tatbikatlarının düzenli olarak yapılması ve bu tatbikatlara
takviye sağlık personelinin katılımının sağlanması;
• Hastaların sevk edileceği tedavi kurumlarının listelerinin belirlenmesi, bu hastanelerin
personellerinin de planlanan eğitimlere katılımının sağlanması;
• Tedavi kurumlarına sevk edilen hastalarla ilgili geri bildirim prosedürlerinin oluşturulması;
• HSAD’a yönelik yanıt için çerçeve oluşturmak ve söz konusu Eylem Planının uygulanmasını
kolaylaştırmak üzere proje faaliyetleri kapsamında yerel ve bölgesel düzeyde eğitimler ve
eğitici eğitimlerinin düzenlenmesi;
• Eylem Planında yer alan kurumlar arasında koordinasyon prosedürlerinin geliştirilmesi gereklidir.
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Uygulamalar
1. Halk Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planının amaçlarını inceleyiniz.
2. UGN da KBRN kaynaklı riskleri inceleyiniz.
3. Halk Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planında risklein tespiti, Analizi ve Karar verme
sürecinin nasıl işlediğini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Halk Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planının amaçları nelerdir?
2. UGN’de halk sağlığını tehdit edebilecek kimyasal kökenli riskler neler olabilir?
3. UGN’de halk sağlığı üzerinde risk olacak durumlar nasıl tespit edilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

UST 2005 kapsamında taraf devletler; uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı aciliyeti
durumuna yol açabilecek olaylara yanıt vermek için çok disiplinli/çok sektörlü ekiplerin
oluşturulması da dâhil olmak üzere, bir ulusal halk sağlığı acil durumu yanıt planını oluşturmak,
işletmek ve sürdürmek yükümlülüğünü taşımaktadırlar. Söz konusu yükümlülüğün yerine
getirilebilmesi için giriş noktalarında öncelikle halk sağlığı acil durumu yaratabilecek riskler ve bu
risklere karşı yapılması gereken eylemler açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları

1. I. Bu plan Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyon çalışmaları kapsamında
oluşturulmuştur
II. Bu plan 2012 yılında ilan edilmiştir
III. UGN’lerde ilgili kurumların görevlerinin yerine getirmesi için gerekli işbirliği ve ulusal
çerçeve planınından oluşur
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Giriş Noktalarında (UGN) Halk
Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planı hakkında doğru bilgileri içermektedir?
a. Yalnız II
b. Yalnız I
c. II, III
d. I, II, III
e. I,II
2. I. Uluslararası Giriş Noktalarında ithal edilen hayvanlarda tespit edilen salgın hastalık
II. Uluslararası Hava Limanı Kargo Bölümünde ithal edilen kutuların birinden sızan nefes
yolunu rahatsız edici kimyasal madde
III. Uluslararası limanda ithal edilen konteyner içinde tespit edilen uyuşturucu madde
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Giriş Noktalarında (UGN) Halk
Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planını ilgilendiren acil durumlardır?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I, II, III
d. II, III
e. I,II
3. I. Uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumlarında takip edilecek süreçleri ve
paydaşların görev ve yetkilerini tanımlamak
II. UGN’lerde acil halk sağlığı durumlarının tespiti, doğrulanması, analizinin yapılmasını
sağlamaktır
III. UGN’lerde bu eylem planı ile Sağlık Bakanlığının kendi acil eylem planları arasında
uyumu sağlamak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Giriş Noktalarında (UGN) Halk
Sağlığı Acil Durum Ulusal Eylem Planı amaçları hakkında doğru bilgileri içermektedir?
a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. I, II, III
d. II, III
e. I,II
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4. I. Radyolojik ve Nükleer maddelerin ülkeye kaçak girişini engellemek
II. Radyolojik ve Nükleer yönden güvenlik denetimleri yapmak
III. Radyolojik ve Nükleer yönden gerekli ölçümleri yapmak
Yukarıdaki olaylardan hangisi veya hangileri Türkiye Atom Enerji kurumunun (TAEK)
Uluslararası Giriş Noktalarında ki (UGN) görevidir?
a. I, II, III
b. II, III
c. Yalnız III
d. Yalnız II
e. I,II
5. I. Kitlesel ve düzensiz insan göçü
II. Kaynağı ve niteliği bilinmeyen kimyasal maddeler
III. Uygun şartlarda nakil edilmeyen Radyoaktif madde
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) 2005
kapsamında halk sağlığı riskine neden olan tehlikelerdir?
a. I, II, III
b. II, III
c. Yalnız III
d. Yalnız II
e. I,II
6. I. Tehdidin artma eğiliminde olması
II. Tehdidin Uluslararası yayılım riskinin olması
III. Tehdidin İnsan ve çevre sağlığına etkisinin ciddi boyutta olması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri oluştuğunda Sınır Mülki Amiri Halk sağlığı tehdidi
olduğunu kabul ederek ulusal gerekli ise de uluslararası birimleri bilgilendirir?
a. II, III
b. I, II, III
c.Yalnız III
d.Yalnız II
e. I,II
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7. I. UGN’lerde halk sağlığını tehdit eden risklerle mücadele için bu risklerin tespit edilmesi
bu mücadelnin ilk adımıdır
II. UGN’lerde taşıtlarda yapılan denetimler risklerin tespit edilmesi çin önemli bir bilgi
kaynağıdır
III. UGN’lerde halk sağlığını tehdit ile ilgili toplanan veriler TAEK, AFAD gibi uzman
kuruluşlara sorularak şüphenin boyutu hakkında görüş alınır
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Uluslararası giriş noktalarında özellikle KBRN
kaynaklı halk sağlığı riskleriyle mücadelede izlenecek yol ile ilgili doğru bilgileri
içermektedir?
a. I,II
b. II, III
c. Yalnız III
d. Yalnız II
e. I, II, III
8. I. Erken Uyarı Düzeyi 1., 2. ve 3. seviyede olan halk sağlığı risklerinde gecikmeden Sağlık
Bakanlığını bilgilendirir
II. Sevki gereken olguların referans hastanelerine 112 Hızır Acil Ambulans Ağı ile naklini
sağlar
III. Müdahale gerektiren olgularda Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini (UMKE) aktive eder
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri UGN’lerde yaşanan biyolojik kökenliği halk sağlığı
riskinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapması gereken görevlerdir?
a. I,II
b. II, III
c. I, II, III
d.Yalnız II
e. Yalnız I
9. Aşağıdaki kurumlardan hangisi UGN’lerde Biyolojik Nedenli halk sağlığı acil durumları ile
mücadelede görev almaz?
a. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli
b. Sağlık Bakanlığı personeli
c. Gümrük Müdürlüğü personeli
d. Ekonomi Bakanlığı personeli
e. Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli

223

10. I. şüpheli kimyasal ajanın teşhis edilmesi için kargo, gıda veya sudan örnek alarak referans
laboratuvarlara sevk eder
II. Dünya Sağlık Örgütü ile temasa geçer
III. Kimyasal maddenin özelliğine bağlı olarak etkilenen kişi ve/veya bölgenin izole
edilmesini sağlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri UGN’lerde kimyasal nedenli halk sağlığı acil
durumlarında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (THSSGM) görevleri ile
ilgili doğru bilgileri içermektedir?
a. I,III
b. II, III
c. I, II, III
d.Yalnız II
e. Yalnız I

Cevaplar
1)D, 2)E, 3)C, 4)B, 5)A, 6)B, 7)E, 8)C, 9)D, 10)A
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12.AFETLER DE KULLANILAN İNGİLİZCE-TÜRKÇE
TERİMLER ve KISALTMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Ulusal ve uluslarası afetlerin tanımlanmasında kullanılan kısaltmalar ve İngilizce terimler
ortaya konulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Afet çalışmalarında kullanılan Türkçe terimlerin İngilizce karşılıkları nelerdir?
2. Afet çalışmalarında kullanılan kısaltmalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afetlerde kullanılan İngilizce
Afet yönetiminde kullanılan
terimler ve kısaltmalar
terminolojinin
ve
kısaltmaların öğrenilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Ders notu, sunum
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Anahtar Kavramlar



Türkçe/İngilizce kavramlar
Kısaltmalar
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Giriş

Afet konusunun çok disiplinli olması nedeniyle tüm kavramları açıklayacak yapıda terimler
sözlüğünün oluşturulması önem arz etmektedir. Bu önem çerçevesinde AFAD’ın oluşturduğu
Türkçe-İngilizce Sözlük ve ders notunda kullanılan kısaltmalara yer verilmiştir.
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AFETLER DE KULLANILAN İNGİLİZCE-TÜRKÇE TERİMLER ve KISALTMALAR
Afet konusunun çok disiplinli olması nedeniyle tüm kavramları açıklayacak yapıda terimler
sözlüğünün oluşturulması önem arz etmektedir. Bu önem çerçevesinde AFAD bünyesinde uzun
emekler sonucunda Kasım-2014 tarihinde yayımlanan “Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğü” çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Ulusal ve uluslararası afet yönetiminde ortak
metodoloji ve dil birliğinin sağlanması için çok önemli bir kaynak olan bu sözlüğe
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf adresinden ulaşmak mümkündür.
Özellikle depremle ilgili kavramların açıklamalı olarak verildiği sözlüğün sadece Türkçe-ingilizce
çevrilerinin yer aldığı dizin kısmı aşağıda verilmiştir.

Türkçe-ingilizce Afet Terimleri Sözlüğü
a,A
afet etüt raporu (İng. disaster survey report)
afet gönüllüsü (İng. disaster volunteer)
afet irtibat bürosu (İng. disaster liasion office)
afet istatistiği (İng. disaster statistics)
afet kanunu (İng. disaster law)
afet lojistiği (İng. disaster logistics)
afet lojistik deposu (İng. disaster logistics warehouse)
afet lojistik planı (İng. disaster logistics plan)
afet lojistik yönetimi (İng. disaster logistics management)
afet mevzuatı (İng. disaster regulation)
afet müdahale ekibi (İng. disaster response team)
afet müzesi (İng. disaster museum)
afet planlaması (İng. disaster planning)
afet politikası (İng. disaster policy)
afet riski (İng. disaster risk)
afet risk azaltma planı (İng. disaster risk reduction plan)
afet risk yönetimi (İng. disaster risk management)
Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu (İng. National Platform for Disaster Risk Reduction
afet riskini belirleme (İng. disaster risk assessment)
afet senaryosu (İng. disaster scenario)
afet seviye etki derecesi (İng. disaster impact level)
afet tehlike haritası (İng. disaster hazard map)
afet tehlikesi (İng. disaster hazard)
afet tıbbı (İng. disaster medicine)
afet yöneticisi (İng. disaster manager)
afet yönetimi (İng. disaster management)
afet yönetimi süreci (İng.disaster management process)
afete dirençlilik (İng. disaster resilience)
afete duyarlı planlama (İng. disaster sensitive planning)
afete hazırlık (İng. disaster preparedness)
afete maruz bölge (İng. disaster-prone area)
afete maruz bölge kararı (İng. judgment of disaster-prone area)
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afete müdahale (İng. disaster response)
afete müdahale kapasitesi (İng. disaster response capacity)
afetin büyüklüğü (İng. size of disaster)
afetlere dirençli toplum (İng. disaster resilience community)
afetlerin etkileri (İng. disaster impacts)
afetlerin doğrudan etkisi (İng. direct effect of disasters)
afetlerin dolaylı etkisi (İng. in-direct effect of disasters)
afetlerin ikincil etkisi (İng. secondary effect of disasters)
afetzede (İng. disaster victim)
afetzede psikolojisi (İng. disaster-victim psychology)
agrega(İng. aggregate)
ağır iklim tipi çadır (İng. severe climate tent)
ahşap karkas (İng. timber frame)
ahşap yapı (İng. wooden house)
aile afet ve acil durum planı (İng. family disaster and emergency management plan)
aile birleştirme (İng. restoring of family links-RFL)
aile gıda paketi (İng. family food ration)
aile mutfak seti (İng. family kitchen set)
akreditasyon (İng. accreditation)
aktif fay (İng. active fault)
aletsel dönem depremleri (İng. instrumental period earthquakes)
altın saatler (İng. golden hours)
altyapı tesisi (İng. infrastructure)
alüvyon İng. (İng. alluvium)
ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) (İng. paramedic)
anakaya(İng.bedrock)
ana şok (İng. main shock)
ani gelişen afet (İng. rapid onset disaster)
antraks(İng.anthrax)
arama(İng.search)
arama ve kurtarma (İng. search and rescue)
arama kurtarma birliği/ekibi (İng. search and rescue unit/ team)
arazi kullanım planlaması (İng. land-use planning)
arındırma (İng. decontamination)
arıtma (İng. purification, water treatment)
arıtılmış su (İng. treated water)
artan konut (İng. residual residence)
artçı deprem (İng. aftershock)
asismik(İng. aseismic)
asit yağmuru (İng. acid rain)
aşırı buzlanma (İng. severe icing)
aşırı kar yağışı (İng. excessive snowfall)
aşırı soğuk (İng. extreme cold)
atık(İng.waste)
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atık barajı (İng. waste dam/barrage)
atık su (İng. waste water)
atık su yönetimi (İng. waste water management)
ayrıntılı jeoteknik etüt gerektiren alanlar (AJE) (İng. Areas require detailed geotechnical survey)
azalım ilişkisi (İng. attenuation relationship)
b,B
B düzeyi koruyucu kıyafet (İng. level B protective suit)
bağdadi yapı (İng. “bagdadi”, timber frame building)
bağımsız bölüm (İng. condominium, individually owned residencein a multi-unit building)
bağış yönetimi (İng. donation management)
barınma (İng. sheltering)
basın sözcüsü (İng. spokesperson)
basın toplantısı (İng. press conference)
başa çıkma yeteneği (İng. coping capability)
Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İng. AFAD Presidency Disaster and Emergency
Management Centre)
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İng. Disaster and Emergency Management Centre)
baz istasyonu (İng. base station)
beklenen en büyük deprem (İng. maximum expected earthquake)
beklenen en şiddetli deprem (İng. maximum expected earthquake intensity)
bekletme havzası (İng. detention basin)
bekletme merkezi (İng. holding centre)
belediye (İng. municipality)
beton(İng.concrete)
betonarme (İng. reinforced concrete)
betonarme yapı (İng. reinforces concrete structure)
bilgi sistemleri (İng. information systems)
bilgi teknolojisi (İng. information technology)
bilgilendirme (İng. dissamination of information)
bilinçlendirme (İng. awareness building)
bilişim sistemleri (İng. information systems)
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri (İng. Millennium Development Goals )
bina(İng. building)
bina alanı (İng. building area)
bina göçmesi (İng. building collapse)
bina yönetmeliği (İng. building code)
bireysel görüşme (İng. individual interview)
Birleşmiş Milletler Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNISDR) (İng. United Nations
International Strateji For Disaster Reduction)
Birleşmis Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) (İng. United Nations Refugee
Agency -UNHCR)
BMMYK tarafından tanınan mülteci (İng. refugees that be recognised by UNHCR)
biyolojik çeşitlilik (İng. biological diversity)
biyolojik tehlike (İng. biological hazard)
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biyolojik savunma (İng. biological defence)
bodrum kat (İng. basement)
bofor rüzgâr skalası (İng. beafort scale)
boğulma (İng. strangulation / drowning)
bomba imha (İng. bomb disposal)
bomba tehdidi (İng. bomb threat)
bombalı araç (İng. bomb-rigged vehicle)
bombalı mektup (İng. letter bomb)
bombalı paket (İng. parcel bomb)
canlı bomba (İng. suicide bomber)
böcek istilası (İng. insect invasion)
bölge planı (İng. regional plan)
bölgeleme (İng. zoning)
bölgesel afet (İng. regional disaster)
bulaşıcı hastalık (İng. contagious disease)
buzlanma(İng.icing)
buzlanmanın giderilmesi (İng. deicing - anti-icing)
bütünleşik afet yönetimi (İng. integrated disaster management).
c,C
C düzeyi kıyafet (İng. level C protective suit)
cep telefonu (İng. mobile phone)
ceset torbası (İng. body bag)
cinsiyet ayrımı (İng. gender discrimination)
cisim dalgası (İng. body wave)
coğrafi bilgi sistemi – CBS (İng. geographic information system, GIS)
coğrafi veri (İng. geographic data).
ç,Ç
çağrı işareti (kodu) (İng. calling code)
çalı demetli teras (İng. bush terrace)
çalışana psikososyal destek (İng. psychosocial support to relief team)
çamur ve moloz akması/akıntısı (İng. debris flow / mudflow)
çekiçleme etkisi (İng. pounding effect)
çelik yapı (İng. steel structure)
çevre (İng. Environment)
çevre bozulması (İng. environmental degradation)
çevre düzeni planı (İng. environmental management plan)
çevre kirliliği (İng. environmental pollution)
çevre koruma alanları (İng. environmental protection areas)
çevre koruması (İng. environmental protection)
çevre yönetimi (İng. environmental management)
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) (İng. environmental impact assessment)
çevresel etki değerlendirme raporu (ÇED Raporu) (İng. environmental impact assessment report)
çevresel risk (İng. environmental risk)
çığ / çığ düşmesi (İng. avalanche)
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çığ uyarısı (İng. avalanche warning)
çığ yönetimi (İng. avalanche management)
çoklu tehlike yaklaşımı (İng. multi hazard approach)
çök-kapan-tutun (İng. drop-cover-hold)
çökme(İng. collapse)
çöküntü depremler (İng. collapse earthquake )
çölleşme (İng. desertification)
d,D
D düzeyi koruyucu kıyafet (İng. level D protective suit)
dağınık yerleşim (İng. dispersed settlement)
dağıtım (İng. distribution)
dekontaminasyon (İng. decontamination)
denetçi mimar ve mühendis (İng. supervising engineer or architect)
deniz kazası (İng. sea accident / shipwreck)
deniz seddi (İng. seawall)
deniz seviyesi ölçümü (İng. sea level measurement)
deniz yükselmesi (İng. sea level surge)
denizde kurtarma (İng. sea rescue)
depersonalizasyon (İng. depersonalization)
deprem (İng. earthquake)
deprem bölgeleri haritası (İng. earthquake hazard zoning map)
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
(İng. Earthquake Resistant Design Code)
Deprem Danışma Kurulu (DDK) (İng. Earthquake Advisory Board)
deprem dalgası (İng. seismic wave)
deprem fırtınası (İng. earthquake swarm)
deprem habercisi (İng. earthquake precursor)
deprem ivmesi (İng. earthquake acceleration)
deprem kaydı (İng. seismogram)
deprem kaynak zonu (İng. seismic source zone)
deprem kestirimi (İng. earthquake prediction)
deprem kuşağı (İng. seismic belt, earthquake belt)
deprem master planı (İng. earthquake master plan)
deprem merkez üssü (İng. epicentre)
deprem mühendisliği (İng. earthquake engineering)
deprem müzesi (İng. earthquake museum)
deprem odak noktası (İng. hipocentre)
deprem odak derinliği (İng. focal depth)
deprem riski (İng. earthquake risk)
deprem sismolojisi (İng. earthquake seismology)
deprem şiddeti (İng. seismic intensity)
deprem tahmini (İng. earthquake forecasting)
deprem tehlikesi (İng. earthquake hazard)
deprem tehlikesi haritası (İng. earthquake hazard map)
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deprem yalıtımı (İng. earthquake isolation)
depremin büyüklüğü (İng. magnitude of earthquake)
depremin enerjisi (İng. eartquake energy)
depremin süresi (İng. earthquake duration)
depremlerin önceden bilinmesi (İng. earthquake prediction)
depremsellik /sismisite (İng. seismicity)
depresyon (İng. depression)
derealizasyon (İng. Derealisation)
destek iller (İng. supporting provinces/cities)
deterministik (İng. deterministic)
devlet destekli tarım sigortası (İng. state supported agriculture insurance)
devletlerce tanınan mülteciler (İng. refugees recognised by state)
dezenfeksiyon (İng. disinfection)
dış merkez (İng. epicenter)
dış yardım (İng. foreign aid)
dilatasyon (İng. dilatation)
diplomatik sığınma (İng. diplomatic asylum)
dirençlilik (İng. resilience)
dissosiasyon /çözülme (İng. dissociation)
doğa kaynaklı afet (İng. natural disaster)
doğal afet (İng. natural disaster)
doğal afet mikro sigortası (İng. natural disaster micro insurance)
doğal afet sigortası (İng. natural disaster insurance)
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) (İng. The Turkish Catastrophe Insurance Pool)
dolaşım hâlindeki mülteciler (İng. refugees in orbit)
dolgu duvar (İng. infilled wall)
dolgu zemin (İng. filled ground)
dolu (İng. hail)
dolu fırtınası (İng. hailstorm)
don(İng. frost)
don ısırması (İng. frostbite)
donatı (İng. reinforcement)
drenaj seli (İng. drainage flood)
duman dedektörü (İng. smoke detector)
E,e
eğitmen eğitimi (İng. training of trainer)
eklenti (İng. building appurtenance/ built on)
ekoloji(İng. ecology)
ekolojik denge (İng. ecological balance)
ekolojik afet (İng. ecological disaster)
ekonomik kayıp (İng. economical loss)
ekonomik zarar görebilirlik (İng. economic vulnerability)
ekosistem (İng. ecosystem)
elastik dalga (İng. elastic wave)
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elastik davranış (İng. elastic response)
elektronik haberleşme (İng. electronic communication)
elektronik haberleşme alt yapısı (İng. electronic communication infrastructure) 68
emisyon (İng. emission)
empati (İng. empathy)
EMS-98 deprem şiddet cetveli (İng. European Macroseismic Intensity scale)
endüstriyel kayıp (İng. industrial loss)
endüstriyel kaza (İng. industrial accident)
enformasyon (İng. information)
enkaz (İng. debris, building wreckage)
enkaz dökme bölgesi (İng. debris disposal area)
enkaz kaldırma (İng. debris removal)
enkaz yönetimi (İng. debris management)
enkazın geri kazanılması (İng. recycling debris)
entegre / bütünleşik kaynak planlaması (İng. İntegrated resource planning)
epidemi (İng. epidemic)
epidemiyoloji (İng. epidemiology)
episantır (İng. epicenter)
erken hasar tahmin sistemi (İng. early damage estimation system)
erken uyarı (İng. early warning)
erken uyarı sistemi (İng. early warning system)
erozyon (İng. erosion)
eş sıcaklık eğrisi (İng. isothermal curve)
eş şiddet eğrisi / haritası (İng. isoseist / map)
eş yükselti eğrisi (İng. altitude contour)
eşgüdüm (İng. coordination)
etki analizi (İng. impact analysis)
etkilenen nüfus (İng. affected population)
etriye (İng. stirrup, transverse reinforcement)
evini yapana yardım (EEY) (İng. self help housing)
eylem planı (İng. action plan
ezilme sendromu (İng. crush syndrom)
f,F
farkındalık (İng. awareness
fay (İng. fault
fayın atımı (İng. fault slip
fay gerilmesi (İng. fault stress
fayda maliyet analizi (İng. cost benefit analysis
faylanma (İng. rupturing, faulting
fenni mesul (İng. construction supervisor / engineering of record
fırtına (İng. storm
fırtına dalgası (İng. storm surge)
fırtına gelgiti (İng. storm tide
fırtına hareket yolu (İng. storm motion path
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fırtına ölçeği (İng. storm scale
fizibilite çalışması (İng. feasibility study
fiziksel planlama (İng. physical planning
fiziksel zarar görebilirlik (İng. physical vulnerability
fonetik alfabe (İng. phonetic alphabet
frekans (İng. frequency
Fujita cetveli (İng. Fujita Scale, Fujita-Pearson Scale
fundalık yangını (İng. bush fire
g,G
gayrisafi millî hâsıla (GSMH) (İng. gross national product
gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) (İng. gross domestic product
gayrisıhhi müessese (İng. non-healthy establishment
gaz detektörü (İng. gas detector
geçici barınma (İng. temporary housing
geçici iskân (İng. temporary housing
geçici iyileştirme (İng. temporary recovery
geçici koruma (İng. temporary protection
geçici hayvan barınağı (İng. temporary barn
gelgit (İng. tide
gelişme (inkişaf) alanı (İng. growth area
gemi kazası (İng. ship wreck
genel hayata etkililik/etkisizlik (İng. affecting the life of general public
genel hayata etkililik oluru (İng. formal decision of a region affecting the life of general public
geoteknik (İng. Geotechnique
geoteknik etüt (İng. geotechnical investigation
geri dönüş (İng. repatriation
geri gönderme merkezi (İng. administrative detention/return centre
geri göndermeme ilkesi (İng. non-refoulement
gıda güvenliği (İng. food security
göç (İng. migration
bireysel göç (İng. individual migration)
ikincil göç (İng. secondary migration)
net göç (İng. migration)
toplam göç (İng. total migration)
toplu göç (İng. exodus /mass migration)
yardımlı göç (İng. assisted migration)
zorunlu göç (İng. compulsory migration)
göç yönetimi (İng. migration management
göçmen (Ing. migrant
göçük (İng. collapsed
gönderen ülke (İng. sending country
gönüllü (İng. volunteer
gönüllü geri dönüş (İng. voluntary repatriation
gönüllü katılım (İng. voluntary participation
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gönüllülerin eğitimi (İng. training of volunteers
grizu (İng. firedamp
grizu patlaması (İng. firedamp explosion
grup olarak mülteci statü belirleme (İng. determination of group
refugee statute
güçlendirme (İng. strengthening
güneş çarpması (İng. sunstroke
güneş radyasyonu (İng. solar radiation
güvenli menşeli ülke (İng. safe country of origin
güvenli bölge (İng. safe haven
güvenli üçüncü ülke (İng. safe third country
güvenli yerleşme (İng. safe settlement
güvenlik çemberi (İng. security line
h,H
haber merkezi (İng. information center
haber alma ve yayma sitemi (İng. collection of information and dissemination system
haberleşmede kodlama sistemi (İng. communication coding system
hafif arama kurtarma (İng. light search and rescue
hak sahibi (İng. beneficiary
hak sahipliği (İng. ownership
hâlihazır harita (İng. city basemap
halk sağlığı (İng. public health
halk sağlığı sürveyansı (İng. public health surveillance
hardal gazı (İng. mustard gas
harita (İng. map
hasar (İng. damage
hasar değerlendirme süreci ( İng. damage assessment process
hasar görebilirlik (İng. damageability / vulnerability
hasar tespiti (İng. damage assessment
hasar tespit icmali (İng. summary of damage assessment
hasar tespit isim listesi (İng. personel list of damage assessment
hasar tespit raporu (İng. damage assessment report
hassas gruplar (İng. vulnerable groups
fiziksel bakımdan zarar görebilirliği yüksek olanlar (İng. Physically
vulnerable groups)
ekonomik bakımdan zarar görebilirliği yüksek olanlar (İng.
economically vulnerable groups)
sosyal bakımdan zarar görebilirliği yüksek olanlar (İng. socially
vulnerable groups)
hastane afet ve acil durum planı (HAP) ( İng. hospital disaster and emergency planning
hava kalite standardı (İng. air quality standard
hava kirliliği (İng. air pollution
hazır beton (İng. ready mixed concrete
hazırlık (İng. preparedness
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hazırlık ikazı (İng. preparedness warning
hazine arazisi (İng. public property/land
heyelan (İng. landslide
HF/SSB telsizi (İng. HF/SSB wireless
hımış (İng. timber frame building
hızlı sağlık değerlendirmesi (İng. rapid health assessment
hidro-meteorolojik tehlike (İng. hydrometeorological hazard
hidrograf (İng. hydrograph
hidrografya (İng. hydrography
hidrolojik kuraklık (İng. hydrological drought
hijyen (İng. hygiene
hiposantır (iç odak) (İng. hypocenter
hissedilen sıcaklık (İng. windchill temperature
hortum (İng. tornado/ twister
ı,I
ılık bölge (İng. warm zone
i,İ
ihtiyaç tespiti (İng. needs assessment
ikaz (uyarı) (İng. alert
ikaz ve alarm işareti (İng. alert and warning sign
ikincil afet (İng. secondary disaster
iklim (İng. climate
iklim değişimi (İng. climate change
iklim değişikliğine uyum (İng. adaptation for climate change
il afet ve acil durum yönetim merkezi (İng. provincial disaster and emergency management center
il ambulans servisi (İng. provincial ambulance service
il sağlık afet ve acil durum planı (İL-SAP) (İng. provincial disaster and emergency health plan
ilk yardım (İng. first aid
ilk 72 saat (İng. first 72 hours/golden hours
iltica (İng. seeking refuge
imar adası (İng. development block
imar durumu (İng. zonning/development status
imar hakkı (İng. development right
imar hududu (İng. development boundary
imar kanunu (İng. development law
imar parseli (İng. development landparcel
imar planı (İng. development plan
imar planına esas jeolojik- jeoteknik etüt (İng. geological and
geotechnical investigation for development plan
imar planlaması (İng. development planning
imar yönetmeliği (İng. development regulation
insan kaynaklı afet (İng. man-made disaster
insancıl hukuk (İng. humanitarian law
insani yardım (İng. humanitarian aid
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insani yardım lojistiği (İng. humanitarian logistics
insani yardım tedarik zinciri (İng. humanitarian supply chain
insansız hava aracı (İHA) (İng. drone / unmanned aerial vehicle
intihar saldırısı (İng. suicide attack
irtifak hakkı (İng. easement
iskân belgesi (İng. occupancy licance
iskân türü (İng. settlement type
istatistik (İng. statistics
istinat duvarı (İng. retaining wall
iş yeri (İng. business
iş yeri acil müdahale planı (İng. business emergency management plan
iş yeri sağlık ve güvenlik birimi (İng. business health and safety unit
iş güvenliği uzmanı (İng. business safety expert
iş sürekliliği (İng. business continuity
iş sürekliliği planlaması (İng. business continuity planning
itiraz hasar tespiti (İng. damage assessment following objection
ivme kaydı (İng. accelerogram
iyileştirme (İng. recovery
izoseist (İng. isoseist
j,J
jeodezi (İng. geodesy
jeofizik (İng. geophysics
jeoloji (İng. geology
jeolojik afet (İng. geological disaster
jeomorfoloji (İng. geomorphology
jeoteknik (İng. geotechnics
jeoteknik etüt (İng. geotechnical investigation
k,K
kabuk (İng. crust
kabul edilebilir risk (İng. acceptable risk
kabul merkezi (İng. reception centre
kadastro (İng. cadastre
kadastro parseli (İng. cadastral parcel
kâgir yapı (İng. masonry building
kalıcı konut (İng. permanent housing
kalkınma planı (İng. development plan
kamp (İng. camp
kamulaştırma (İng. expropriation
kapalı havza (İng. closed basin)
kapasite (İng. capacity)
kapasite analizi (İng. capacity analysis)
kapasite geliştirme (İng. capacity development)
kapasite oluşturma (İng. capacity building)
kapsama alanı (İng. coverage area)
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kar (İng. snow)
kar erimesi seli (İng. snowmelt flooding)
kar tipisi (İng. snow storm)
kar yükü (İng. snow load)
karantina (İng. quarantine)
karbonmonoksit zehirlenmesi (İng. carbon monoxide poisonning)
karkas (İng. building frame)
karmaşık veya kompleks acil durum ( İng. complex emergency)
karot (İng. core sample)
kasırga (İng. hurricane)
kat mülkiyeti (İng. condominium ownership)
katı atık (İng. solid waste)
katı atık yönetimi (İng. solid waste management)
kaya düşmesi (İng. rock fall)
kaza (İng. accident)
KBRN kirlenmesi (İng. CBRN contamination)
KBRN olayı (İng. chemical, biological, radiological and nuclear / CBRN event)
KBRN riski (İng. CBRN risk)
KBRN risk analizi (İng. CBRN risk analysis)
KBRN silahları (İng. CBRN weapons)
KBRN tehdit ve tehlikesi (İng. CBRN threat and hazard)
kendine yabancılaşma (İng. depersonalization)
kent bilgi sistemi (İng. urban information system)
kent konseyi (İng. city council)
kentsel çöküntü bölgesi (İng. urban decline area
kentsel doku analizi (İng. urban texture analysis)
kentsel dönüşüm (İng. urban regeneration)
kentsel dönüşüm alanı (İng. urban regeneration area)
kentsel dönüşüm ve gelişim alanı (İng. urban regerenation and development area)
kentsel risk (İng. urban risk
kentsel risk analizi (İng. urban risk analysis
kentsel risk yönetimi ( İng. urban risk management) kentsel yenileme (İng. urban renovation)
kesin borçlandırma (İng. final indebtment
kesin hasar tespiti (İng. final damage assessment)
kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi (KGHS) (İng. uninterrupted
and secure communication system)
kırmızı alarm (İng. red alert warning)
kıtlık (İng. famine)
kıyı bölgesi yönetimi (İng. coastal zone management)
kıyı sürüklenmesi (İng. littoral drift)
kızılötesi uydu görüntüsü (İng. infrared satellite imagery)
kimyasal silah (İng. chemical weapon)
kimyasal savaş ajanı (İng. chemical warfare agent)
kimyasal tehlike (İng. chemical hazard)
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kirleten (İng. polluter)
kirleten öder ilkesi (İng. polluter pays principle-PPP)
kirli balast (İng. polluted ballast)
kişisel koruyucu ekipman (İng. personal protective equipment)
kitle imha silahı (KİS) (İng. weapon of mass destruction)
kitlesel destek (İng. mass care)
klimatolojik afet (İng. climatological disaster)
komuta kontrol merkezi (İng. command control centre)
kontaminasyon (İng. contamination
konum planı (İng. position plan
konum verisi (İng. position data
konut (İng. dwelling
konut rayiçleri değerlendirme komisyonu (İng. dwelling rate assessment commission
koordinasyon (İng. Coordination
korozyon (İng. corrosionkorunma (İng. protection106
koruma alanı (İng. protection area
korunma düzeyi (İng. protection level
koruma setlerinin güçlendirilmesi (İng. strengthening of protection wall
kör nokta (İng. blind point
kripto (İng. crypto
krater gölü (İng. crater lake
krip (İng. creep
kritik altyapı (İng. lifelines
kritik tesis (İng. critical facility
kriz(İng. crisis
kriz yönetimi (İng. crisis management
kullanma hakkı (İng. right of use
kumanya (İng. ready meal, MRE = Meal, Ready-to-Eat (US Army)
kuraklık (İng. drought
kuraklık endeksi (İng. drought index
kurtarma (İng. rescue
kuş gribi tehdidi (İng. bird flu threat
kuvvetli yer hareketi gözlem ağı (İng. strong ground motion network
kültürel duyarlılık (İng. cultural sensitivity
küresel ısınma (İng. global warming
küresel iklim değişimi (İng. global climate change
küresel konum belirleme sistemi (İng. GPS, global positioning system
Kyoto Protokolü (İng. Kyoto Protocol
kütle hareketleri (İng. mass movement
l,L
levha (İng. plate
levha tektoniği (İng. plate tectonics
lojistik (İng. logistic
lojistik hizmet (İng. logistic service
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lojistik planlama (İng. logistic planning
m,M
maden kazası (İng. mining accident
magnitüd (İng. magnitude
mahalle (İng. sub-district, neighborhood
mahalle afet gönüllüsü (İng. neighborhood disaster volunteer
mahallî hak sahipliği inceleme komisyonu (İng. local comission for investigation of beneficiaries
mahallî hak sahipliği inceleme komisyon kararı (İng. decision of local comission for investigation
of beneficiaries
mahallî idare (İng. local administration
mahsur kalmak (İng. trapped)
maksimum yer ivmesi (İng. maximum peak ground acceleration
mantar zehirlenmesi (İng. mushroom poisoning
maruz kalma / maruziyet (İng. exposure
mekânsal veri (İng. spatial data
merkez üssü /üst merkez (İng. epicenter
mesajlı uyarı sistemi (İng. SMS warning system
meta veri (İng. metadata
metan gazı (İng. methane gas
meteoroloji (İng. meteorology
meteorolojik afet (İng. meteorological disaster
mevzii imar planı (İng. partial urban development plan, local development plan
mezra (İng. smalll settlement attached to village
mikrobölgeleme (İng. microzonation
mikrobölgeleme etüdü (İng. microzonation investigation
mikrobölgeleme haritası (İng. microzonation map
mikrodeprem (İng. micro earthquake
mikrotremor (İng. microtremor
mimarlık - mühendislik hizmetleri (İng. Engineeringarchitectural services
MM deprem şiddet cetveli (İng. Modified Mercalli earthquake intensity scale
mobil mutfak (İng. mobile kitchen
mobil sağlık ünitesi (İng. mobile healt unit
moloz (İng. debris
MSK deprem şiddet cetveli (İng. MSK earthquake intensity scale
muafiyet (İng. exemption
muhtar tutanağı (İng. village headman record
mücavir alan (İng. municipal adjacent area
mücbir sebep (İng. unforeseable circumstance / Act of God
müdahale (İng. response, intervention
mülkiyet durumunun belgelendirilmesi (İng. record of building ownership statue
mülteci (İng. refugee
mülteci merkezi (İng. refugee center
mülteci statüsünün belirlenmesi (İng. refugee status determination
mültecilerin görevi (İng. responsibility of refugees
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mültecilere yönelik uluslararası koruma (İng. International protection for refugees
n,N
nâzım imar planları (İng. regulatory development plans, master plan
nükleer atık (İng. nuclear waste
nükleer ve radyolojik acil durum (İng. nuclear and radiologic emergency
nükleer tehlike (İng. nuclear hazard
nükleer ve radyolojik kaza (İng. nuclear and radiological accident
o,O
odak derinliği (İng. focal depth
odak mekânizması çözümü (İng. focal mechanism solution
odak noktası (İng. focal point
olağanüstü hâl (İng. extraordinary situation
olası maksimum hasar (İng. probable maximum damage
olası maksimum taşkın (İng. probable maximum flood
olasılık (İng. probability
olasılık yöntemi (İng. probability method
olay (İng. incident, event
olay komuta sistemi (İng. incident command system
olay yeri koordinatörü (İng. incident scene coordinator
onarım (İng. retrofit / repair
orman yangını (İng. forest fire
ormansızlaşma (İng. deforestation
ortak afet frekansları (İng. joint disaster communication frequency
ortofoto (İng. Orthophoto
ö,Ö
ön değerlendirme (İng. preliminary assessment
ön hasar tespiti (İng. preliminary/initial damage assessment
öncü değerlendirme ekibi (İng. rapid assessment team
öncü deprem (İng. foreshock
ön iyileştirme (İng. initial recovery
önlemli alan (ÖA) (İng. area for preventive actions
önleme (İng. prevention
örme çit (İng. fence barrier
p,P
P-dalgası (İng. P wave
paleosismoloji (İng. paleoseismology
paradigma (İng. paradigm
paramedik (İng. paramedic
patlama (İng. explosion
patlayıcı madde (İng. explosive material
paratoner (İng. lightning rod, lightning protector
perde duvar (İng. shear wall
peril (İng. peril/danger
pestisid zehirlenmesi (İng. perticide poisoning
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plaka tektoniği (İng. plate tectonics
plastik davranış (İng. plastic response/behaviour
prefabrik yapı (İng. prefabricated structure
proje müellifi (İng. design engineer or architect
psikoeğitim (İng. psychoeducation
psikolojik destek (İng. psychological support
psikolojik eğitim (İng. psychological training
psikolojik ilk yardım (İng. psychological first aid
psikolojik travma (İng. psychologic trauma
psikososyal destek (İng. psychosocial support
psikososyal müdahale (İng. psychosocial intervention/response
psikososyal müdahale aracı (İng. instrument for psychosocial intervention
r,R
radar görüntüsü (İng. radar imagery)
radyoaktif serpinti (İng. radioactive fallout
radyoaktif serpinti ikazı/kimyasal saldırı tehlikesi ikazı (İng. radiological fallout warning
radyolojik tehlike (İng. radiological hazard
radyolojik ve nükleer tehlike eşik değeri (İng. radiologic and nuclear hazard threshold value
reasürans (İng. reinsurance
reasürans primi (İng. reinsurance premium
reasürör (İng. reinsurer
rehabilitasyon (İng. rehabilitation
refakatsiz çocuk (İng. children without companion
restitüsyon (İng. restitution
restorasyon (İng. restoration
revizyon planı (İng. revision plan
rezerv yapı alanı (İng. reserve site of construction
rezervuar (konak) (İng. reservoir
rezonans (İng. resonance
richter ölçeği (İng. richter scale
rijitlik (İng. rigidity
risk(İng. risk
risk algısı (İng. risk perception
risk azaltma (İng. risk reduction
risk belirleme (İng. risk assessment
risk farkındalığı (İng. risk awareness
risk haritası (İng. risk map
risk iletişimi (İng. risk communication
risk transferi (İng. risk transfer
risk yönetimi (İng. risk management
riskli alan (İng. risky area
riskli yapı (İng. risky construction
riziko (İng. risk
röle (tekrarlayıcı telsiz) (İng. relay station
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rüzgâr (İng. wind
s,S
S dalgası (İng. S wave
sabit telsiz (İng. fixed wireless
sağanak (İng. shower
Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) (İng. Disaster Coordination Centre for Health
Services
Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) (İng. Aircraft Coordination Center for Health
Services
sağlıklı çevre (İng. healthy environment
sahra mutfak kiti (İng. kitchen set
sakınım bandı (İng. fault avoidance zone, fault setback distance
salgın (İng. epidemic
sanayi kazası (İng. industrial accident
sarı ikaz (İng. yellow alarm signal
sedde (İng. bank
seferberlik (İng. mobilisation
sel (İng. waterflood
sel kontrolü (İng. flood control
sel riski (İng. flood risk
sel sigortası (İng. flood insurance
senaryo deprem (İng. scenario earthquake
sentinel sürveyans (İng. sentinel surveillaince
sera etkisi (İng. greenhouse effect
sera gazları (İng. greenhouse gases
serbest bölge (İng. free zone
serpinti (İng. fallout
sevk merkezi (İng. dispatch/reception centre
seyç (İng. seiche
sıcak bölge (İng. hot zone
sıcak dalgası (İng. heat wave
sığınak (İng. shelter
sığınma (İng. asylum
sığınma hakkı (İng. right of asylum
sığınmacı (İng. asylum seekers
sınırda geri çevirme (İng. refusal at border
sıvılaşma (İng. liquefaction
siber güvenlik (İng. cyber securty
siber tehlike (İng. cyber threat
siber ortam (İng. cyber platfortm
sigorta (İng. insurance
sigorta poliçesi (İng. insurance policy
siklon (İng. cyclone
simpleks haberleşme (İng. simplex communication
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siren sistemi (İng. siren system
sis(İng. fog)
sismik boşluk (İng. seismic gap
sismik dalga (İng. seismic wave
sismik enerji (İng. seismic energy
sismik istasyon (İng. seismic station
sismik yalıtım (İng. seismic isolation
sismik moment (İng. seismic moment
sismisite (İng. seismicity
sismogram (İng. seismogram
sismoloji (İng. seismology
sismometre (İng. seismometer
sismotektonik (İng. seismotectonics
sit alanı (İng. site area/ protected area
sivil asker işbirliği (İng. civil military cooperation
sivil korunma (İng. civil protection
sivil savunma (İng. civil defense
sivil toplum (İng. civil community
sivil toplum kuruluşu (STK) (İng. non governmental organization-NGO
siyah alarm ( İng. black alarm signal
siyah buz (İng. black ice
soba zehirlenmesi (İng. carbon monoxide poisoning from heater
soğuk bölge (İng. cold zone
soğuk dalga (İng. cold wave
sosyal hassasiyet (İng. social sensitivity
sosyal ve kültürel altyapı (İng. social and cultural infrastructure
sosyal proje (İng. social project
sosyal zarar görebilirlik (İng. social vulnerability
sömel (İng. footing
standart operasyon prosedürü (İng. standard operation procedure
stokastik (İng. Stochastic
strateji (İng. strategy
stratejik plan (İng. strategic plan
stratejik planlama (İng. strategic planning
su tahliyesi (İng. discharging of water
sulak alan (İng. wetland
süneklik (İng. ductility
sürdürülebilir afet yönetimi (İng. sustainable disaster management
sürdürülebilir çevre (İng. sustainable enviroment
sürdürülebilir kalkınma (İng. sustainable development
sürveyans (İng. Surveillance
ş,Ş
şantiye (İng. construction site
şev stabilitesi (İng. slope stability
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şiddet cetveli (İng. intensity scale
şiddetli yağış (İng. strong rain
t,T
tahliye (İng. evacuation
tahliye güzergâhı (İng. evacuation route
tahliye planı (İng. evacuation plan
tahmin (İng. forecast
talep ve taahhütname (İng. demand and commitment
tampon analizi (İng. buffer analysis
tapu senedi (İng. title deed
tarihsel deprem (İng. historical earthquake
tasman (İng. subsidence
taşınmaz (İng. real property
taşıyıcı olmayan sistem (İng. non structural system
taşıyıcı sistem (İng. structural system
taşkın (İng. flood
taşkın alanı (İng. flooding area
taşkın alarm seviyesi (İng. flooding alarm level
taşkın kontrolü (İng. flood control
taşkın ihbarı (İng. flood warning
tatbikat (İng. drilling /exercise
tayfun (İng. typhoon, cyclone
tecrit (izolasyon) (İng. isolation
tehlike (İng. hazard
tehlike analizi (İng. hazard analysis
tehlike değerlendirmesi (İng. hazard assessment
tehlike haritası (İng. hazard map
tehlikeli atık (İng. hazardous waste
tehlikeli madde (İng. hazardous material
tehlikeli yapı (İng. hazardous construction
teknik altyapı (İng. technical infrastructure
teknik
uygulama
sorumlusu
(TUS)
(İng.
implementation/application
teknik rapor (İng. technical report
teknoloji kaynaklı afet (İng. technological disaster
teknolojik tehlike (İng. technological hazard
tekrarlanma periyodu (İng. recurrence period
tektonik (İng. Tectonics
tektonik deprem (İng. tectonic eartquake
telsiz (İng. wireless sistem
telsiz çevrimi (İng. radio net
temel (İng. foundation
teraslama (İng. terracing
terör saldırısı / terörist eylem (İng. terrorist attack

responsible

person

for

technical
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tıbbi ilk yardım (İng. medical first aid
tıbbi jeoloji (İng. medical geology
tipi (İng. blizzard
toksik (İng. toxic
toplu barınma (İng. collective settlement
toplu barınma alanı (İng. collective/mass settlement area
toplu mezar (İng. mass grave
toplum afet müdahale ekibi (İng. community volunteer team for disaster response
toplumda farkındalık yaratma (İng. community awareness creation
toplumsal olay (İng. social incident
toprak kayması (İng. landslide
toprak korunması (İng. soil conservation
tornado (İng. tornado
trafik kazası (İng. traffic accident
trafo (İng. transformer/power distribution unit
travma (İng. trauma
travma sonrası gelişim (TSG) (İng. post-traumatic development
travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) (İng. post traumaticstress disorder
travmatik olay (İng. traumatic event
triyaj (İng. triage
tsunami (İng. tsunami
tsunami erken uyarı sistemi (İng. tsunami early warning system
tükenmişlik sendromu (İng. burnout syndrome..
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) (İng. Turkey National Response Plan
Türkiye Kızılay Derneği (İng. The Turkish Red Crescent Society
u,U
uçak kazası (İng. aircraft crash
ulaşım kazası (İng. transport accident
ulusal afet müdahale sistemi (İng. national disaster respons system
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) (İng. National Eartquake Strategy and
Action Plan
Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri (İng. National Societies of Red Cross and Red Crescent
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) (İng. National Medical Rescue Team
Uluslararası giriş noktası (UGN) (İng. international entry point
Uluslararası insani hukuk (İng. international humanitarian law
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (İng. International Federation of Red Cross
and Red Crescent Society - IFRC
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi (İng. International Red Cross and Red Crescent Movement
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (İng. International Committee of Red Cross-ICRC
Uluslararası sağlık tüzüğü (UST 2005) (İng. international health bylaw
UST 2005 ulusal odak noktası (İng. national focal point
Uydu görüntüsü (İng. satellite imagery
Uydu telefonu (İng. satellite phone - GMPCS
Uygulama alanı (İng. implementation area
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Uygulama imar planı (İng. implementation urban development plan
Uygun olmayan alan (UOA) (İng. inappropriate area for settlement
Uyum (İng. adaptation
Uzaktan algılama (İng. remote sensing
v,V
Vakıf (İng. foundation
Veri tabanı (İng. database
Volkanik deprem (İng. volcanic earthquake
Volkan patlaması (İng. volkanic eruption
y,Y
yangın (İng. fire
yangın dolabı (İng. fire cabinet
yangın merdiveni (İng. fire stairway
yangın musluğu (İng. fire hydrant
yangın tatbikatı (İng. fire drill
yangın tehlikesi (İng. fire hazard
yapı (İng. building
yapı denetimi (İng. building constructin supervision / inspection
yapı denetim laboratuvarı (İng. building construction / inspection laboratory
yapı denetim kuruluşu (İng. building construction, inspection corporate
yapı envanteri (İng. building inventory
yapı hasarı (İng. structure damage
→ hafif hasar/ az hasar (İng. light damage)
→ orta hasar (İng. moderate damage)
→ ağır hasar (İng. heavy damage)
→ yıkık (İng. collapsed)
yapı hasar tespiti (İng. building damage assessment
yapı kullanma izin belgesi (İng. certificate of permission for building occupation
yapı müteahhidi (İng. building contractor
yapı ruhsatı (İng. building construction permit
yapı sahibi (İng. building owner
yapı stoku (İng. building stock
yapım süresi (İng. construction duration
yapısal hasar (İng. structural damage
yapısal olmayan hasar (İng. non-structural damage
→ kritik sistemler ve tesisat (İng. critical sistems and facility)
→ mimari-dekoratif elemanlar (İng. architectural-decorative component)
→ eşya ve mobilya (İng. furnishing)
yapısal olmayan önlem (İng. non-structural measure
yapısal olmayan risk (İng. non-structural risk
yapısal olmayan taşkın önlemleri (İng. non-structural flood mitigation
yapısal olmayan tehlike (İng. non-structural hazard
yapısal önlem (İng. structural counter/measure
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yapısal risk (İng. structural risk
yapısal taşkın önlemleri (İng. structural flood mitigation
yapısal tehlike (İng. structural hazard
yasaklanmış afet bölgesi (İng. prohibited or excluded disaster area
yavaş gelişen afet (İng. slow onset disaster
yeni yerleşim yeri (İng. new settlement area
yeniden entegrasyon (İng. reintegration
yeniden inşa (İng. reconstruction
yeniden yapılanma (İng. restructuring
yenileme alanı (İng. redevelopment of the area
yenilenebilir enerji kaynakları (İng. renewable energy resources
yenilenemeyen enerji kaynakları (İng. non-renewable energy resources
yer hareketi (İng. ground motion
yer seçimi (İng. site selection
yer seçimi raporu (İng. site selection report
yerel afet gönüllüleri (İng. local disaster volunteers
yerel gündem -21 (İng. local agenda-21
yerel yönetim (İng. local administration
yerinde sığınak (İng. shelter in place
yerinden edilme (İng. forced displacement
yerleşik (meskun) alan (İng. residential area
yerleşim yeri tehlike analizi (İng. hazard assessment for residential area
yerleşime uygunluk değerlendirmesi (İng. suitability analysis for settlement area
yerleşme alanı (İng. settlement area
yeniden entegrasyon (İng. reintegration
yığma yapı (İng. masonry building
yıkım (İng. demolition
yıkım planı (İng. demolition plan
yıkım ruhsatı (İng. permision of demolition
yıkım tekniği (İng. demolition technique
yıkıntı atığı (İng. demolition waste
yıkıntı atığı yönetimi planı (İng. recyling plan
yıldırım (İng. thunderbolt, lightning
yıldırım çarpması (İng. thunderstrike
yumuşak kat (İng. soft storey
yüz yıllık sel yatağı (İng. 100-year flood plane
yüzey dalgası (İng. suface wave
yüzey faylanması (İng. surface faulting, ground rupture
yüzey faylanması tehlikesi kuşağı (İng. surface faulting / ground –rupture hazard zone
z,Z
zarar (İng. loss)
zarar azaltma (İng. mitigation
zarar azaltma planlaması (İng. mitigation planning
zarar görebilirlik (İng. vulnerability
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→ fiziksel zarar görebilirlik (İng. physical vulnerability)
→ sosyal zarar görebilirlik (İng. social vulnerability)
→ ekonomik zarar görebilirlik (İng. economic vulnerability)
zarar görebilirlik analizi (İng. vulnerability analysis
zayıf kat (İng. weak story
zemin büyütmesi. (İng. ground amplification
zemin etüdü (İng. soil investigation
zemin hakim periyodu (İng. soil fundamental period
zemin kat (İng. ground floor
zemin mekaniği (İng. soil mechanics
zemin oturması (İng. soil settlement
zemin serbest basınç dayanımı (İng. unconfined soil strength
zemin sınıflaması (İng. soil classification - ground classification
zemin taşıma gücü (İng. soil bearing capacity
zorla sınır dışı (İng. deportation
zorunlu deprem sigortası (İng. compulsory earthquake insurance
zorunlu sigorta (İng. compulsory insurance
Ayrıca farklı kaynaklarda kullanılan kısaltmalar da aşağıda verilmiştir.
KISALTMALAR
AABT : Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri
AADYM : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
ABD : Amerika Birleşik Devletleri
AFAD : Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AFAD-DD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı
AFEM : Avrupa Doğal Afet Eğitim Merkezi
AHDER : Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği
AIP: Havacılık Enformasyon Yayını
AJE : Ayrıntılı Jeoteknik Etüt
AR-GE: Araştırma ve Geliştirme
ASKOM : Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi
ATT : Acil Tıp Teknisyeni
BAADYM: Bakanlık Afet Acil Durum Yönetim Merkezi4
BİB : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
BM : Bileşmiş Milletler
BMİDÇS: BM iklim değişikliği Çevre Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on
Climate Change)
BMMYK : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
CBRN : Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi
CEP : Sivil Acil Durum Planlaması
253

CEPC: Sivil Acil Durum Planlama Komitesi (Civil Emergency Planning Committee
CPC : Sivil Koruma Komitesi
CRED : Felaketlerin Hakkında Araştırma Merkezi
ÇED : Çevresel Etki Değerlendirme
ÇOMÜ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ÇŞB : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
DASK : Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DDGM: Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
DDK : Deprem Danışma Kurulu
DHMİ : Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DİDGM: Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
DPT : Devlet Planlama Teşkilatı
DRC : Delaware Üniversitesi Afet Araştırma Merkezi
DRR : Disaster Risk Reduction
DSİ : Devlet Su İşleri
DSÖ : Dünya Sağlık Örgütü
ECRU : Kanada Kriz İletişim Araştırma Birimi
EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü
EM-DAT : Uluslararası Afet Veri Tabanı
EMS : European Macroseismic Scale
ESY : Entegre Sınır Yönetimi
EYY : Evini Yapana Yardım
FEMA: Federal Acil Durum Yönetim Örgütü (Federal Emergency Management Agency)
GMPCS : Global Mobile Personel Communications by Satellite
GPS : Global Positioning System
GSM : Global System for Mobile Communications
GSMH : Gayri Safi Milli Hâsıla
GSYH : Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
GWU : George Washington University
HABİTAT : BM İnsan Yerleşimleri Konferansı
HAMER : Hacettepe Üniversitesi Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi
HAP : Hastane Afet ve Acil Durum Planı
HAY : Haber Alma ve Yayma Sistemi
HF : High Frequency
HGK: Harita Genel Komutanlığı
HSAD : Halk Sağlığı Acil Durumu
Human Security
HÜ: Hacettepe Üniversitesi
Hz : Hertz
ICDRM : Institute for Crisis, Disaster, and Risk Management
ICRC : International Committee of Red Cross(Uluslararası Kızılhaç Komitesi)
IDNDR : Uluslararası Doğal Afetler Azaltım On yılı
IDRM : International Institute for Disaster Risk Management
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IEMS : Bütünleşik Acil Durum Yönetimi Sistemi
IFRC : International Federation of Red Cross
IHP : İnsani Yardım Ortaklığı
ILS: Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System)
IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization
INSARAG: Uluslar arası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
IOC : Intergovernmental Oceanographic Commission
IOM : International Organization for Migration
ISAF: Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (International Security Assistance Force)
İB : İçişleri Bakanlığı
İBB : İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İBED : İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi
İDO İstanbul Deniz Otobüsleri
İHA : İnsansız Hava Aracı
İK: İşbirliği ve Koordinasyon
İL-SAP : İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planları
İNKE İl Nakliye Koordinasyon Ekibi
İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi
JICA: Japan International Cooperation Agency (Japonya Uluslar arası İşbirliği Ajansı)
JMA : Japan Meteorological Agency
KBRN : Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer
KDGM Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
KENTGES: Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
KG: Kapasite Geliştirme
KGHS : Kesintisiz ve Güvenli Haberleşme Sistemi
KHK : Kanun Hükmünde Kararname
KİS : Kitle İmha Silahı
KKE : Kişisel Koruyucu Ekipman
KRDAE: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
KY: Kurumsal Yapılanma
MD: Mevzuat Düzenlemesi
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
MİA : Mülki İdare Amiri
MSB: Milli Savunma Bakanlığı
MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
NASA : Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi
NATO: Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization)
NHG: Nakliye Hizmetleri Grubu
NHRAIC : Kolorado Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Enformasyon Merkezi
NRF: Ulusal Müdahale Çerçevesi (National Response Framework)
OCHA : Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
ODTÜ : Ortadoğu Teknik Üniversitesi
ÖA : Önlemli Alan
255

PAÜ: Pamukkale Üniversitesi
RG : Resmi Gazete
SAHOM : Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi
SAKOM : Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi
SDM : Sağlık Denetleme Merkezi
SHÇEK: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
SHGM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
SMS : Short Message Service
STK : Sivil Toplum Kuruluşları
TABİS : Türkiye Afet Bilgi Sistemi
TAEK : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
TAMP : Türkiye Afet Müdahale Planı
TARSİM: Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.
TBB: Türk Belediyeler Birliği
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TDK : Türk Dil Kurumu
TDMD: Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği
TDV: Türkiye Deprem Vakfı
TDVM : Türkiye Deprem Veri Merkezi
TEMA : Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal
THSSGM : Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
THY AO: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TOF: Tüm Otobüsçüler Federasyonu
TOFED: Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Derneği
TOKİ: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TÖSHİD: Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği vii
TRT: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
TSG : Travma Sonrası Gelişim
TSK : Türk Silahlı Kuvvetleri
TSRŞB: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
TSSB : Travma Sonrası Stres Bozukluğu
TUJJB: Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
TUS : Teknik Uygulama Sorumlusu
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜBİTAK-MAM: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
TÜDEMSAŞ: Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜLOMSAŞ: Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi
TÜVOSAŞ: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi
UDHB: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
UDSEP: Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı
UGN : Uluslararası Giriş Noktası
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UKAT: Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği
UMKE : Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
UND: Uluslararası Nakliyeciler Derneği
UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural
UNHCR : United Nations Refugee Agency
UNHP: Ulusal Nakliye Hizmet Planı
UNISDR : United Nations Office for Disaster Risk Reduction
UNU-EHS : United Nations University - Institute for Environment and
UOA : Uygun Olmayan Alan
USAR: Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma
UST : Uluslararası Sağlık Tüzüğü
UST 2005 : Uluslararası Sağlık Tüzüğü-2005
UST UON : UST Ulusal Odak Noktası
UTİKAD Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği
Vb. : Ve benzeri
Vd : Ve diğerleri
Vs. : Vesaire
WWF : World Wildlife Fund
YORA : Yapısal Olmayan Risk Azaltılması
YOTA : Yapısal Olmayan Tehlike Azaltılması
YÖK: Yükseköğretim Kurulu
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Uygulamalar
1. Afetlerde kullanılan İngilizce-Türkçe terimleri inceleyiniz.
2. Afetlerde kullanılan kısaltmaları araştırınız.
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Uygulama Soruları

1.
2.
3.
4.
5.
6.

afet yönetiminin İngilizce karşılığı nedir?
afete müdahalenin İngilizce karşılığı nedir?
çığ düşmesinin İngilizce karşılığı nedir?
NATO kısaltmasının açılımı nedir?
UMKE kısaltmasının açılımı nedir?
INSARAG kısaltmasının açılımı nedir?

259

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası afet yönetiminde kullanılan terimler ve kısaltmalar öğrenildi.
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Bölüm Soruları

1. Afet kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangidir?
a. Knockout
b.Earthquake
c.Disaster
d. Debacle
e. Cropper
2. Heyelan kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Twister
b. Disaster
c. Geology
d.Landslide
e.Crust
3. Famine kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Aile
b.Kıtlık
c.Kurtarmak
d.Alan
e. Levha
4. Kurtarma kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Debris
b. Search
c. Mitigation
d. Insurance
e.Magnitude

261

5. Mülteci kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Refugee
b.Headman
c.Mobile
d. Villager
e. Repair
6. Salgın kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Flood
b. Seismic
c.Endemic
d.Hazard
e.Epidemic
7. “Zarar Görebilirlik” kelimesinin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a. compulsory insurance
b. soil mechanics
c. forced displacement
d. vulnerability
e. . ground motion
8. INSARAG kavramının Türkçe açık adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uluslararası Afet Önleme Grubu
b.Uluslararası Salgınları Önleme Grubu
c. Uluslararası Taşımacılar Grubu
d.Uluslararası Sağlık Danışma Grubu
e. Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu
9. “Uluslararası Kızılhaç Komitesinin” İngilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a. IKMT
b.UDSP
c.ICRC
d. IRP
e.UDP
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10. “Küresel Konumlandırma Sistemi” kelimesinin İngilizce kısaltması aşağıdakilerden
hangisidir?
a. GPS
b.KKS
c.HMS
d.ESS
e.GMN

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)B, 4)B, 5)A, 6)E, 7)D, 8)E, 9)C, 10)A
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13. SÖZLÜ İLETİŞİM
13.1. Sözlü Anlatım (Konuşma)

Konuşma, kişinin isteklerini, düşüncelerini sözle bildirmesidir. Konuşma üç unsurdan meydana
gelir:
1. Düşünce, gaye
2. Bunun ifadesine yarayan vasıta, dil
3. Dilin oluşmasını sağlayan ses ve konuşma organları
Düşüncenin doğması ve dışa yansıması bakımından konuşma, şahsi bir faaliyettir. Sözün hemen her
zaman başkalarına yöneltilmesi bakımından ise toplumsal bir nitelik taşır.

13.2. Diksiyon Sanatı

Diksiyon; seslerin, sözlerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söyleme
biçimidir. Diksiyon, çeşitli toplantılarda konuşan, ya da söz sanatını meslek edinmiş kimselere
büyük yararlar sağlar. Hele herkese topluluk karşısında konuşma fırsatını veren günümüz hayatında
diksiyon çalışmaları çok gereklidir. Toplum içinde yaşadığımıza göre başkalarına düşündüklerimizi,
hissettiklerimizi, iyi, doğru ve ilgi çekecek bir biçimde anlatmak için diksiyon öğrenmemiz
gereklidir.
Çünkü bir makine sesi gibi gır gır sürüp giden, aynı tonu tekrarlayan sesler, dinleme zevki olan
herkesi usandırır. Müzikte nasıl kompozisyonun bir yorumculuk yönü varsa, edebiyatta da
yorumculuk yönü diksiyondur. Diksiyon kelimelere can ve ruh verir. Diksiyonun amacı
yorumculuğa ulaşmaktır. Diksiyonun ilk aşaması konuşmanın enejisidir.
13.2.1. Enerji
Etkili bir konuşmanın bir enerjisi olmalıdır. Yani konuşma enerji dolu bir uygulamadır.
Konuşmacının başarısı da bu enerjiyi iyi kullanıp kullanamadığına bağlıdır. Eğer konuşmacının
enerjisi bir şekilde elektrik olarak karşı tarafa geçebiliyorsa, konuşmacı kendini dinletebilir. Aksi
durumda dinleyiciler kâğıtlarına küçük küçük yıldızlar ya da tavşanlar çizmeye ya da imzalarını
atmaya başlarlar. Şu üç kurala uymak gerekir: vücut, nefes ve ses.
1. Vücut: Konuşma yaparken vücut asla gergin olmamalı. Konuşurken vücut gerginleşirse eğer,
ihtiyaç duyulan bütün enerji diz kapaklarında kilitlenir. İnsanın diz kapaklarında kilitlenen enerjisi
bir süre sonra, ilk önce bacaklarının üst kısmını sıkıştırmaya başlar, daha sonra diyafram bölgesini
ondan sonra da boyun kaslarını etkiler. Boyun kaslarının gerilmesinin son derece olumsuz sonuçları
olabilir çünkü boyun kasları gerildiği anda onlar da ses tellerini etkilerler ve bu durumda sesin
kontrolü zorlaşır. Sesine hakim olamayan konuşmacı özellikle kalabalık grupların karşısında ya da
üç-beş kişiyle önemli bir toplantı yaparken konuşmacının sesi kendine başkasının sesiymiş gibi
gelir.
Konuşmacı, bu ses benden mi çıkıyor? Duygusuna yakalandığı anda sesine yabancılaşır. İnsanın
kendi sesine yabancılaşması da son derece sevimsiz bir duygudur, çünkü kendisini ifade edemez.
Kötü konuşmacıların pek çoğu aslında beden dillerini rahat kullanamayan konuşmacılardır. Beden
dili rahat kullanılamadığı zaman yani duruşlar, el ve kol hareketleri, göz kontakları kontrol
edilemediği zaman, bu durum; yani konuşmacının rahat olmadığı duygusu dinleyiciye yansır. Bazı
konuşmacılar, bedenlerini kullanmadıkları zaman kafalarını çok fazla sallamaya başlarlar. Beden
kullanılmadığında kimi zaman da sadece kollar çok fazla hareket eder ya omuzlarını sallamaya
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başlar, ya da konuşmacı olduğu yerde bir sağa bir sola hareket etmeye başlar. Bir geriye adım atıp
hep aynı hareketi yapmak da benzer durumlarda sık rastlanılan bir durumdur. Bütün bunlar vücut
kontrolsüzlüğünü gösterir. Eğer vücudu kontrol edemiyorsak, enerjiyi kontrol edemeyiz. Karşı
tarafa da bu rahatsızlığımız çok net bir şekilde geçer.
2.-3. Nefes ve Ses: Kendi kendinize bir sandalyeye oturun, bir aynanın karşısına geçin ve şimdi
nasıl nefes aldığınızı kontrol edin. Eğer omuzlarınız genişleyerek, iyice açılarak nefes alıyorsanız,
karnınızı da içinize çekerek omuzlarını dikleştiriyorsanız, yanlış nefes alıyorsunuz demektir. Daha
doğrusu konuşma için gerekli olan ya da yeterli olan nefes bu değildir. Vücudunuzun üst kısmına
daha doğrusu ciğerlerinizin üst kısmına nefes alıyorsunuz demektir. Ciğerlerinizin üst kısmına nefes
aldığınız zaman ne olur? Ciğerlerinizi sadece sallanan iki balon olarak düşünürseniz,sadece üst
kısımları şişer, altlar boş kalır. Oraya aldığınız nefes derin de alsanız kısa nefestir”.
Heyecan faktörü düşünülürse konuşurken heyecanlanıldığı zaman bu nefes iyice küçülür. O zaman
ne olur? Konuşup nefes alınır, konuşup nefes alınır, sık sık nefes almaya başlanır. Nefes kontrol
altına alınmazsa bir süre sonra konuşurken konuşmacı nefes nefese kalmaya başlar. İşte bu durumda
yeterli nefesi kullanılamadığı için sesi kontrol etmek mümkün olmaz. Sık sık nefes almaya başlanır,
nefes nefese kalmaya başlanır, ses titremelerinin önüne geçilmez ve bu sıkıntı vermeye başlar.
Ayrıca bu durumda nefesi geri iteleyen hiçbir mekanizma yoktur. Omuzları açarak yani göğüs
kafesini açarak nefes alındığında ciğerlerin sadece üst kısmı dolduğundan ciğerler refleks olarak o
nefesi itelerler. Öyle itelediklerinde de ses tellerini yukarıda birbirlerine sürtündürürler. Halbuki
doğru sesin çıkabilmesi için ses tellerinin mutlaka birbirine çarpması lazım, sürtünmemesi gerekir.
Gırtlağın her iki yanında bulunan ses telleri birbirine çarpıp, titreşerek sesin oluşmasını sağlar.”
Sesin oluşumu sürecindeki hava akımı genellikle duyulmaz. Ancak söz gerçekleşirken ses oluğu
kısmen kapanır, kısılır. Gırtlak kasları ses tellerinin uzunluğu ve gerginliğini kontrol ederek titreşimi
ayarlarlar. Ses telleri birbirine sürtündüğü zaman;
1. Ses titremelerinin önüne geçilmez
2. Sesin geri kaçmalarının önüne geçilmez
3. Uzun konuşmalardan sonra yorgunluk ve rahatsızlık görülür
4. Yüksek sesle konuşulmuşsa boğazda acımalar ve yanmalar başlar
5. Bağırarak konuşulmuşsa ertesi güne ses kısıklıkları başlar.
İyi bir solunum olmadan doğru bir diksiyon da olmaz. Soluk derin, sık, çabuk, düzenli,
sinirlenmeden, gürültüsüz alınmalıdır. Gürültülü soluk alma büyük bir kusurdur. Dinleyenleri
rahatsız eder.
Doğal solunumda ağız hep kapalı tutulmalı ve burundan soluk alınmalıdır. Bazen ağızdan soluk
almak da gerekir. Konuşmacı söz söylerken hep gerektiği yerde soluk almak için ağzını kapayacak
zaman bulamaz.
13.2.2. Diksiyonu Meydana Getiren Unsurlar
Durak: Konuşurken duraklamalara yeterince önem vermez, sık sık ve kısa duraklama yapmazsak
bol ve derin soluk alma ihtiyacını duyarız. Bu da gürültülü soluk almaya sebep olacaktır. Halbuki
gürültülü soluk alma bir kusurdur. Bunun önüne geçmek gerekir. Bunun içinde soluğumuz
tükeninceye kadar beklemeden ve hissettirmeden ciğerleri havayla doldurmalıyız. Ancak,
diksiyonda bu duraklar gelişigüzel yapılamaz. Cümlelerin anlamına göre düzenlemek ve buna
270

alışmak gerekir. Çünkü noktalamaların anlam ve anlama yönünden önemi büyüktür. Bu alışkanlığı
kazanmak için duraklama alıştırmalarını usanmadan yapmalıyız.
Ton: “Tonlama, ses titreşimlerinin yükselip, alçalmasıdır”. Bu nedenle tonlamaya titreme,
perdeleme, ton güdümü de denilmektedir. Ayrı ses yapılarına sahip olan sözcüklerin, doğal olarak
ayrı ayrı seslendirilmesi gerekmektedir. Hiçbir sözcük vurgu ve ton yönünden aynılık göstermez.
Konuşmada ezgiyi yaratan ve besleyen kaynak da işte seslerin bu başkalıklarından ve
çeşitliliğinden, perdelenmelerindeki ayrıntılardan oluşmaktadır.
Tonlama cümlenin doğal ezgisini, anlamın altını çizmesini kısaca konuşmanın renklenmesini sağlar.
Tonlama aynı zamanda sesimizin duygu rengidir. Eğer tonlamalar yok oluyorsa ya da yanlış
yapılıyorsa anlatım bir süre sonra düz ve monoton bir hal alır.
Konuşmalarda bu akıcılık ve renk kaybedildiğinde yani tonlamaya dikkat edilmediğinde anlatım
tekdüze, ifadesiz, akıcılıktan ve algılanabilme becerisinden yoksun, kuru kuru sözcükler haline
dönüşür. Bu da dinleyicilerin konuşmacıyı dinleyebilmelerini zorlaştırır. Tonlamalar, konuşmalara
varyasyon-çeşitlilik kazandırır. Sesler birbirinden ayrılabilir. Bu ayrılık yalnız sessin gürlüğü
bakımından değildir. Çıkarılan selenin yüksekliği ile de birbirinden ayrılabilir. İşte böylece ton
ortaya çıkmış olur. Bir tondan diğer tona geçmeye geçki (modülasyon) denir.
Boğumlanma: Boğumlanma, konuşma organlarımızın damak, dil, damak perdesi, yanaklar, alt çene
ve dudaklar, boğazımızdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışması demektir. İyi
boğumlama, heceleri iyice anlaşılarak meydana getirmektir.
Birçok kimse dudaklarını iyice hareket ettirmeden konuşurlar. Böyle dudak tembelliği olan
kimselerin söylediklerini dinleyicilerin birçoğu anlamaz. Birçok kimse konuşurken, boğumlanmaya
yeteri kadar önem vermez. Bunun için de sözleri iyi anlaşılmadığından, karşılarındakini tekrar tekrar
sormak zorunda bırakırlar. Halbuki bir topluluk karşısında söz söyleyenin her sözünün tek
kelimesine kadar anlaşılması gerekir.
Vurgu: Kelimelerin söylenişinde seslerin hakkını verme, hecelerin vurgusu, uzunluğu kısalığı gibi
özelliklere özen gösterme işidir. Etkili bir konuşma için doğru vurgulamalar yapılmalıdır. Konuşma
sırasında içerisinde öne çıkarılan, altı çizilen sözcükler vurgulamayı belirler. Vurgulama anlatılmak
istenilene göre belirlenir. Dolayısıyla yanlış vurgulamalar, yanlış anlatımlara neden olur.
Vurgulamanın konuşmaya getirdiği 3 önemli özellik vardır:
1. Söze duygu katmak
2. Dinleyicinin dikkatini uyandırarak anlamın kavranılmasını kolaylaştırmak
3. Sesi, söyleşiyi, sözdeki ezgiyi canlandırmak
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14. YAZILI İLETİŞİM
Konuşma gibi yazmanın da amacı çoğu zaman bir fikri, duyguyu, bilgiyi aktarmak ve dinleyicinin
bir davranışını değiştirmek, onu bir konuda ikna etmektir. Aynı biçimde, etkin yazmanın da asıl
işlevi gürültü kaynağını azaltmaktır. Mesajın tam, doğru ve amaca uygun olarak aktarılması için
çaba gösterilmelidir. Okuyucunun beklenti ve ilgileri dikkate alınmalıdır. Yazının yazarı değil
okuyucuyu tatmin etmesi gerekir.
Yazılacak konunun ve yazma amacının okuyuculara göre belirlenmesi etkinliğini artıracaktır. Yazılı
iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplandırması nedeniyle,
gecikmeli olarak kurulur. Alıcı, ifade edilen mesajı yeniden okuyarak, emin olmaya çalışır.
Yazılı iletişim de gönderici mesajını, yeniden gözden geçirebilir, kontrol edebilir, bilgileri
toplamaya ve özümsemeye zaman bulur. Bu nedenle yazılı iletişim, ayrıntıların önemli olduğu
durumlarda tercih edilen bir iletişim biçimidir.
Yazmaya başlamak zordur. Başlangıçta şekilsel faktörler üzerinde durmamak sadece duygu,
düşünce veya bilgileri olduğu gibi yazarak başlamak işi kolaylaştırır. Başlangıçta kusursuz metnin
yazılması amaçlanmamalıdır. Metnin ana hatlarını çıkarmak ve sonra bunları başlıklar ve alt
başlıklar halinde organize etmek amaçlanmalıdır.
Giderek başlıkların altının doldurulması daha kolay olacaktır. Yazının içeriği, okuyucu özellikleri
ve yazma amacına göre sınırlandırılmalı; okuyucunun ilgisini çekmeyecek, amaç dışına çıkan şeyler
metne dâhil edilmemelidir.
Klasik yazma kurallarına göre her metnin ve hatta her paragrafın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri
olmalıdır. Yine klasik yazma kurallarına göre, metnin akışı içinde asıl etkiyi oluşturacak olan mesaj
en sonda verilmelidir. Oysa yazılı iletişimin yeni biçimlerinde (gazete haberi, web sayfası, ürün
sunumu vb) asıl mesaj ilk anda verilmekte ve yeterli ilgi oluşturulduktan sonra detaylara gidilmeye
çalışıldığı görülmektedir.
Konuşur gibi yazmak önerilen bir yöntemdir. Konuşur gibi yazmak yazarın işini kolaylaştırdığı gibi,
günlük yaşamda verilen mesajların kalıbına uygun olduğu için okuyucunun da
okumasını/dinlemesini kolaylaştırır. Ancak, okumak/dinlemek, anlamak değildir. Konuşmayı
anlamlı kılan çoğu kez konuşmacı ile dinleyici arasındaki sözel olmayan iletişim ve birim zamanda
iletilen söz sayısının çok yüksek olmasıdır. Oysa yazmanın asıl avantajı, okuyucunun metne
yönelmesi veya konsantre olmasını gerektirmesindedir. Zengin kelime hazinesi etkinliğin
arttırılmasında gerekli olacaktır. Ancak ikna edici iletişimde, yazının etkinliğini konuşma kadar
artırmak neredeyse olanaksızdır.
Belirli ifade, kelime ve kavramların çok sık kullanılması dinlemeyi ve okumayı zorlaştırır. Aynı
biçimde, belirli ifade, kelime ve kavramı farklı anlamlarda kullanmak ta dinlemeyi ve okumayı
zorlaştırır. Zengin bir kelime hazinesiyle bundan kaçınmaya çalışılmalıdır. Okuyucunun hiç bir şey
bilmediği veya okuyucunun konuya ilişkin temel bilgilere vakıf olduğu varsayımları yazının
kapsamını ve anlatım biçimini belirleyecektir. Kaynak göstermek, kanıt göstermek, örnek vermek
mesajı güçlendirecektir. Ancak bu yöntemleri kullanılırken asıl mesajı ve ana fikri gölgeleyecek
biçimde kullanılmamalıdır. Uzun, çok sayıda ya da ilgisiz kaynak, kanıt ve örnekler
kullanılmamalıdır. Yazının sonunda sonuç, çıkarım ve/veya özet bölümleri yer almalıdır. Bu
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bölümlerde yazının kısa bir özeti yapılmalı, girişte aktarılan düşüncelerle erişilen sonuç arasındaki
bağ vurgulanmalıdır.

14.1. Yazılı İletişimde Başarılı Olmanın Yolları

Yazılı anlatım işi, gerçekte bir alışkanlık, bir beceri işidir. Kuralları, anlatım sürecini çok iyi bellesek
bile hemen başarılı bir yazı yazacağımızı söylemeyiz. Çünkü iyi, doğru, güzel ve etkili yazmaya
giden yol denemelerden geçer; alıştırmalardan geçer. Nasıl her işin bir çıraklığı varsa, yazılı anlatım
için de böyledir bu. Çıraklıktan ustalığa geçiş de yaza yaza olur. Yazma, yazarak öğrenilen bir
beceridir. Her yazı başlangıçta bir taslaktır, bir ön çalışmadır. Bu taslağı geliştirme, onu yazılı
anlatımın temel basamaklarına ve bilgilerine göre değerlendirmeyle olur. Bunu yapmadığımız
sürece yazımıza bitmiş, tamamlanmış gözüyle bakmamalıyız. Yazdığımız bir yazıyı hangi
yönlerden düzeltip geliştireceğimizi birtakım kriterlere göre kıyaslayarak değerlendirme şansımız
vardır.
Biçimsel Yönden: Yazılı anlatım (kompozisyon) bir düzenleme işlemidir genel anlamda. Buna göre
kâğıtta sağ, sol, alt, üst boşlukları yeterli düzeyde mi?
İçeriksel Yönden: Yazılı anlatımın ürünü olan her yazı, konu, ana düşünce ya da ana duygu,
yardımcı düşünceler gibi öğeleri içerir. Buna göre konuyu oluşturan anahtar kavramlar üzerinde
durmuş muyum? Konu genelse, onu bilgi ve birikimime göre bir bütünlük oluşturup, sınırlandırmış
mıyım?
Öne sürdüğüm ana düşünceyi geliştirmeye yarayacak yardımcı düşüncelerden yararlanmış mıyım?
Düşünceleri geliştirmek, onları kütlükten kurtarmak, ayrıca okurlarım onları görünür kılmak için
düşünceyi geliştirme yollarından yararlandım mı? Yerine göre tanımlama, yerine göre
örneklendirme, yerine göre karşılaştırma ya da tanık göstermeye yer verdim mi?
Düşünsel düzen Yönünden: Yazılı anlatım düzenlemeye dayanır. Bu açıdan yazımda işlediğim
düşünceleri akla uygun bir sıraya koyabildim mi?
Düşünceler arasında doğal bağlantılar sağlayabildim mi?
Düşünceleri ilgi ve önem derecesine göre sıralayarak verebildim mi?
Vurgulamak istediğim düşünceleri özellikle vurgulayıp onlara somutluk kazandırabildim mi?
Anlatısal Yönden: Yazılı anlatımda anlatısal özellikler paragrafın yapısından seçilen sözcüklere,
bu sözcüklerle oluşturulan cümlelere değin değişik boyutları kuşatır. Bu yönden anlatısal açıdan
yazımızı değerlendirme büyük ölçüde cümlelerle oynamayı gerektirir.

14.2. Yazılı İletişim Türleri
14.2.1. NOT TUTMA
Not tutma dinlenilenlerin, okunanların, gözlenenlerin veya düşünülenlerin ana noktalarının
saptanarak kısaca kaydedilmesidir. Çok çeşitli amaçlar için not tutmak mümkündür. Öğrenilenlerin
büyük bir kısmı çok kısa sürede unutulur. Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu
not alma ve daha sonra bu bilgileri tekrarlamadır.
% 100 öğrendiğimiz bir şeyin 20 dakika içersinde yarısını, 60 dakika içersinde % 70'ini, gün
sonunda da % 80'ini unuturuz.
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Okunanın %20'si, okunup sonra dinlenenin %40'ı, okunup dinlendikten sonra yazılanın %60'ı
hatırda kalır.
Bu nedenle not tutmak gerekmektedir. Tutulan notlar ile unutmanın engellenmesi ve dinlenilenlerin
kalıcılığının önemli bir şartı olan tekrarın gerçekleşmesi sağlanır. Herhangi bir konunun ileride
anımsanması için notlara bakmak yeterlidir. Not tutanı edilgen durumdan etkin duruma getirir.
Birçok kişi etkili bir biçimde nasıl not alınacağını bilmez. Not alma kolay bir eylem değildir.
İlkokuldan itibaren bu becerinin kazanılması ve geliştirilmesi gerekir. Not almada en önemli nokta,
ana düşüncelerin bulunması ve özümsenerek kişinin kendi tümceleriyle yazmasıdır.
Not alma iki temel kaynaktan yapılır. Birincisi kitap, dergi, makale gibi yazılı kaynaklar, ikincisi
ise dersler, konferanslar ve seminerler gibi konuşmacıyı dinleyerek sözel kaynaklardır.
14.2.1.1. Yazılı Kaynaklardan not tutma
Ders çalışmak, herhangi bir konuda rapor hazırlamak veya başka bir amaç için yazılı kaynak veya
kaynaklardan sizi ilgilendiren kısımlarının yazılmasına yazılı kaynaklardan not tutmak denir.
Yazılı Kaynaklardan Not Tutmanın Esasları
Planlama ve okuma işlemi


Kitabın veya makalenin hangi kısımlarının not tutulacağına dikkatlice belirlenmelidir.



Tüm metin hızlı bir şekilde okunmalı veya gözden geçirilmelidir.



Anlayıp anlamadığınızı sorular sorarak tüm metni dikkatlice okuyun.

Yazma aşaması


Bölümlere gerekirse paragraflara ayrılarak yazılmalıdır.



Bölümlere numara verilmelidir.



Genel noktalar yazılmalı, örnek ve detaylar yazılmamalıdır.



Ana bölümler birbirinden ayrılmalı.



Gereksiz bölümler atılarak not kısaltılmalıdır.

Kontrol


Metin ile notların karşılaştırılmasına “kontrol” denir.



Bütün gerekli noktalar dâhil edilmelidir.



İlgisiz kısımlar nottan çıkarılmalıdır.



Yazılanların doğruluğunun kontrol edilmesi gerekir.



İfade biçimi açık ve net olmalıdır. Özellikle sunum amaçlı çalışmalarda o konu ile ilgili
kişilerin anlaya bileceği düzeyde ifadeler oluşturulmalıdır.

Temize Çekme


Gerekiyorsa bölümlerin yerini değiştiririn.
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Gerekiyorsa not alırken belirlediğiniz başlıkları ve maddelerin yerlerini değiştirin



Gerekiyorsa anlaşılması için ifade biçimini değiştirin



Not alırken kullanılan kısaltmaların karşılıklarını yazın.



Kaynak gösterin (Yazar adı, kitap, dergi veya makalenin adı, cilt sayısı, basım yılı, vb)

14.2.1.2. Sözlü Kaynaklardan Not Tutma
Konuşmacının sunduğu konunun önemli kısımlarının not alınmasına sözlü kaynaklardan not tutmak
denir. Bu yüzden söylenen her şeyi değil vurgulanan, tahtaya yazılan, ya da konuşmacının "önemli"
olarak nitelendirdiği kısımlar yazılmalıdır.
Konuşmacının anlatış tarzından ve sesini kullanmasından nerelerin önemli olduğunu
anlayabilirsiniz. Genel olarak önemli bir bilgi verilmeden önce konuşmacı şu şekilde davranır;
birkaç saniye susarak dinleyicinin konsantre olmasını bekler, önemli noktayı, tekrar ve çoğu zaman
başka örnekler kullanarak anlatır, yeni ve önemli bir kavramı anlatacağını düşünerek direk olarak
bilgiyi vermek yerine konuya bir giriş yapar.
Sunum öncesi


Yeterli oranda kalem ve kâğıt bulundurun.



Konuşmacının üslubunu öğrenin.



Konuşmacının konuşma tekniğine göre not tutma şeklinizi belirleyiniz.

Planlama


Saat tarih konuşmacı ve konu belirtilmelidir.



Satır araları açık yazılmalıdır. Daha sonraki eklemeler bu aralara yazılabilir.



Kısaltmalar ve kendinize özgü şifreler kullanın.



Mümkün olduğunca ana ve alt başlık kullanın.



Kontrol için belirsiz noktaları işaretleyin. İsimleri ve bilmediğiniz terimleri büyük harfle
yazın.

Konuşma Sırasında


Sürekli yazmayın yazmadan önce tüm detayları dikkatle dinleyin.



Anlayamadığınız veya merak ettiğiniz konular hakkında mümkünse sorular sorun.



Örneklerin hepsini yazmayın. Her konudan birkaç örnek yazmanız yeterli olur.



Konunun en kısa biçimde ifade edilmesine yardımcı olacak anektod, deyim ve
atasözlerinden yararlanın.

Sunumdan sonra


İlk fırsatta bir plan çerçevesinde temize çekin.



Bilmediğiniz kelimeleri kontrol edin.
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Kendi fikir görüş ve yorumlarınızı ekleyin

14.2.2. ÖZET ÇIKARTMA
Herhangi bir kitabın veya yazının özü muhafaza edilerek kullanım amacına göre istenen detay ve
kapasitede bir bütünlük içinde kısaltılmasına özet çıkarma denir. Yazılı kaynaklardan yararlanma
tekniği kişiye tek başına kazandırılacak bir beceri değildir. Bu teknik, anlayarak okuma, not alma
ve özet çıkarmadır.
Yazılı kaynaklardan yaralanmada her kaynağa verilecek değer, amacımıza göre değişir. Amacımız
öğretim için bir konuyu incelemekse, ders kitabı en önemli kaynaktır. Amacımız belli bir konuda
konferans hazırlamaksa, amacımızı en geniş ele alan kaynak veya kaynaklar önceliğimizdir.
Özet çıkarma sanıldığı gibi yazılı kaynaktakini aynen almak değildir. Özet çıkarmada esas olan, her
paragrafta verilmeye çalışılan ana fikri saptamaya çalışmak ve saptanan ana fikri kendi
cümlelerinizle yazmaktır.
14.2.2.1. Özet Çıkarmanın Esasları
Özet çıkarırken yazıdaki planı bozmamaya, yazının amacını yitirmemeye, ana düşüncesini ve onu
destekleyen yardımcı düşünceleri belirtmeye ve yazıdaki anlamı korumaya çalışmalısınız. Gerek
okurken gerekse yazarken konunun ana çizgilerini belirlemek çok gereklidir.
Özet çıkarırken önce temel kaynak bölümlere ayrılır. Her bölümün özeti ayrı kâğıda yazılır. Bunu
gerçekleştirmek, yazının çatısını gösteren şemayı oluşturmak demektir. Ana çizgileri oluşturmak
için, okuduğunuz yazının başlıklarından yaralanabilirsiniz. Her bölüm başlığını o bölümün ana
düşüncesini içerecek bir cümle biçiminde genişletiniz. En kolay özetleme paragraf paragraf yapılan
özetlemedir. Sonra paragrafların ana cümlelerinden yararlanarak alt başlıkların yardımcı
düşüncelerini yansıtan bir cümle durumuna sokunuz. Üçüncü, dördüncü aşamada alt başlıklar varsa
birinci ve ikinci derecedeki düşünceleri belirttikten sonra üçüncü ve dördüncü derecedeki
düşünceleri de birer cümle olarak belirleyebilirsiniz. Her aşamayı bir öncekinden içerde yazarsanız,
bir, iki, üç, dört, beşinci derecedeki düşüncelerin ilk bakışta görünebilmesini sağlamış olursunuz.
Bazen yazılı kaynaklardaki cümleleri aynen almak zorunluluğu doğar. Böyle durumlarda, alınan
cümle tırnak işareti içinde yazılır. O sözlerin kime ait olduğunu belirtmek için de parantez içinde
kaynağın adı, yazarı, baskı yılı ve sayfa numarası belirtilir.
14.2.2.2. Özetleme Biçimleri
Eserin tümünü esas alarak özetleme: Eserin tümünden çıkarılan özet türüdür. Çok uzun yazılarda
ya da romanlarda, uzun öykülerde kullanılacak en uygun özetleme biçimi, budur.
Bölümlere göre özetleme: Eserin giriş-gelişme-sonuç ya da serim-düğüm-çözüm bölümlerinin
ikişer üçer cümleyle özetlenmesidir. Uzun yazılardan ve roman, öykü türünden eserlerden özet
çıkarmada bu yöntem kullanılabilir.
Paragraf gruplarına göre özetleme: Orta uzunluktaki yazılarda kullanılan özetleme yöntemidir.
Metinde birbiriyle bağıntılı olan paragrafları ortak cümlelerde birleştirerek özet çıkartılabilir.
Paragraf paragraf özetleme: Orta uzunlukta ve kısa yazılarda kullanılan özetleme biçimi. Her
paragraf, metnin ana düşüncesini destekleyen bir yardımcı düşünceyi içerir; bu düşüncenin
belirlenmesi her paragrafın doğru bir şekilde özetlenmesini sağlayacaktır.
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