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

ÖN SÖZ
Acil durum ve afet yönetiminde çağdaş yaklaşımlar “iş sürekliliği” ni temel alan
başlıklarda geliştirilmektedir.
Kamu olsun, özel alan oldun bütün sektörlerde, hizmet ve mal üretim sürecini
etkileyen, acil durum ve afet yönetimine ilişkin “tehdit ve unsurları”, uluslararası düzeyden
ulusal yapıya kadar makro boyutta, sektörün veya işletmenin özelliklerine göre ise mikro
boyutta ölçeklerle belirlenmektedir.
“İş süreçleri” ile “iş sürekliliği” ni devlet kurumlarının, iş dünyasının ve akademinin
faklı önceliklerle kurguluyor olması ile beraber, acil durum ve afet yönetimine ilişkin tehdit
ve unsurlarında farklı düzeylerde ve saiklerle – ölçekler dışında da- belirleniyor olması, faklı
kurum ve kuruluşların görev-yetki-sorumluluk çerçeveleri çizmeleri başta iş sürekliliğini
riske etmekte ve güvenlik boşluklarına neden olmaktadır.
Kamusal alanda olduğu kadar iş dünyasında da “İş sürekliliği güvenliği” stratejik,
yönetsel ve uygulama (mühendislik) düzlemlerinde senkronize edilmesi acil durum ve afet
yönetimini merkeze alan çağdaş yaklaşımlar, hizmet ve mal üretim süreçlerinde her geçen
gün daha belirleyici olmaktadır. Hizmet ve mal üretiminde “İş süreci güvenliği”;
Mülkiyet Güvenliği ve Koruma (Fizik Özel Güvenlik),
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Acil Durum ve Afet Yönetimi,
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği (Siber Güvenlik),
disiplinlerinin konusudur.
İş devamlılığına konu edilen “süreklilik” ile “süreç” in güvenlik hizmeti ile ilişkisi
ise hizmet ve malın üretildiği “mekân ile zaman” a içkindir. Yani “iş yeri” ve “iş akışı”
üretim için “fiziki güvenlik” olduğu kadar işin sürekliliğini hedefleyen “Güvenlik Süreç
Yönetimi” dir .
Sıralanan disiplinlerin faklı öncelik, farklı karar alma metod ve teknikleri ile
kurgulanmış, yasalaştırılmış ve modellenmiş olması var olan ve kronikleşmiş güvenlik
boşluklarını daha da derinleştirmektedir.
Bu derste Acil durum ve Afet yönetimine ilişkin çağdaş yaklaşımlar yukarıda
sıralanan diğer disiplinlerle ilişkisi kurularak ve iş sürekliliği temel alınarak aktarılacaktır.
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KISALTMALAR


AFAD (Afet ve Acil Durum Başkanlığı)



BM (Birleşmiş Milletler)
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YAZAR NOTU
Kitap, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Acil Durum ve Afet
Yönetimi Lisans Tamamlama Programı,2016-1017 akademik eğitim dönemi müfredatının
yer alan “Acil Durum ve Afet Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar” dersi için hazırlanmıştır.
Kitabının bazı bölümleri ile alt başlıkları, müfredatta yer alan diğer ders içerikleri ile
kesişebilecektir. Konu içinde bütünlüğü ve kesintisiz aktarımı sağlamak adına benzer
başlıklara yer verilmiş, tekrarlama göze alınmıştır.
Kesişme ve tekrarların neden olabileceği çelişkiler, bu dersin ve ana başlığının
bütünlüğü gözetilerek değerlendirilmeli, olabilecek tartışmalar programın ve müfredatın
bütünlüğüne taşınmamalıdır.
Acil Durum ve Afet Yönetiminde farklı ekolün, disiplinin yönetim anlayışı ile ilgili
tespitler kesişmekte ama tamamıyla örtüşmemekte, tartışmalar ortaya çıkartmaktadır;
kitabın ve dolayısı ile dersin konu ettiği çağdaş yaklaşımlar bir çok ekol, yaklaşım ve
disiplinin konu ettiği alanlar ile iç içedir ve bu içiçelik içinde tartışmalar süregelmektedir.
Ders içeriğinde farklı ekol ve yaklaşımlar ve dolayısı ile bilimsel çalışmalara yer verilecektir.
Bilimsel çalışmaların ise böylesi tartışmalar üzerinde yükseldiği hatırda tutulmalıdır.
“Acil Durum ve Afet Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar” dersi ve kitabı, bilimsel
çalışmaları veri almakla birlikte, aşkın anlam yüklenecek bilimsel çalışmalar zincirinin
halkasında yer almamaktadır. Kitabın içerebileceği çelişkiler, kesişmeler ve tekrarlar
özensizlik olarak algılanmamalı; programın diğer derslerinin ait olduğu bilimsel alanlar ile
kıyaslanmasının aracı olarak görülmemelidir.
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1. ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ
YAKLAŞIMLAR VE EKOLLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İş Sürekliliği ile Acil Durum ve Afet Yönetimi İlişkisi
1.2. Acil Durum ve Afet Yönetiminin ilişkili disiplinler
1.3. İş sürekliliği ile mal ve hizmet üretiminin ilişkisi
1.4. Acil Durum ve Afet Yönetiminde çağdaş yaklaşımlar

10

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil Durum ve Afet yönetimi ile İş sürekliliğinin ilişkisi ne olabilir?
2) İş sürekliliği ile mal ve hizmet üretiminin ilişkisi ne olabilir?
3) Mal ve Hizmet üretimi olan tesis ve iş yerlerinde Acil Durum ve Afet
Yönetiminin ilişkili olacağı diğer disiplinler hangileridir ?
4) Acil Durum ve Afet Yönetiminde çağdaş yaklaşımlar neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

İş Sürekliliği ile Acil
Durum ve Afet Yönetimi
İlişkisi

İş Sürekliliği ile acil durum
ve afet yönetimi ilişkisinin
öğrenilmesi

Hizmet ve Mal üretimi ile
İş sürekliliği İlişkisi

Hizmet ve Mal üretimi ile
İş sürekliliği İlişkisinin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Acil Durum ve Afet
Yönetimine ilişkili
disiplinler

Acil Durum ve Afet
Yönetimine ilişkili
disiplinlerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Acil Durum ve Afet
Yönetiminde çağdaş
yaklaşımlar

Acil Durum ve Afet
Yönetiminde çağdaş
yaklaşımların öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Anahtar Kavramlar


İş sürekliliği



İş süreçleri



İş sürekliliği güvenliği



Kabul edilebilir riskler



İki kriz arası dönem
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Giriş
Acil durum ve afet yönetiminde çağdaş yaklaşımlar “iş sürekliliği” ni temel alan
başlıklarda geliştirilmektedir.
Kamusal alan veya özel alan olsun bütün sektörlerde, hizmet ve mal üretim sürecini
etkileyen, acil durum ve afet yönetimine ilişkin “tehdit ve unsurları”, uluslararası düzeyden
ulusal yapıya kadar makro boyutta, sektörün veya işletmenin özelliklerine göre ise mikro
boyutta ölçeklerle belirlenmektedir.
“İş süreçleri” ile “iş sürekliliği” ni devlet kurumlarının, iş dünyasının ve akademinin
faklı önceliklerle kurguluyor olması ile beraber, acil durum ve afet yönetimine ilişkin tehdit
ve unsurlarında farklı düzeylerde ve saiklerle – ölçekler dışında da- belirleniyor olması, faklı
kurum ve kuruluşların görev-yetki-sorumluluk çerçeveleri çizmeleri başta iş sürekliliğini
riske etmekte ve güvenlik boşluklarına neden olmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetiminin
çağdaş yaklaşımları güvenlik boşluklarının ortadan kaldırılmasına yoğunlaşılmasının
başlıklarını içermekte ve farklı ekollere esin kaynağı olmaktadır.
Kamusal alanda olduğu kadar iş dünyasında da “İş sürekliliği güvenliği” stratejik,
yönetsel ve uygulama (mühendislik) düzlemlerinde senkronize edilmesi acil durum ve afet
yönetimini merkeze alan çağdaş yaklaşımlar, hizmet ve mal üretim süreçlerinde her geçen
gün daha belirleyici olmaktadır. Hizmet ve mal üretiminde “İş süreci güvenliği”;
Mülkiyet Güvenliği ve Koruma (Fizik Özel Güvenlik),
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Acil Durum ve Afet Yönetimi,
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği (Siber Güvenlik),
disiplinlerinin konusudur.
Sıralanan disiplinlerin faklı öncelik, farklı karar alma metod ve teknikleri ile
kurgulanmış, yasalaştırılmış ve modellenmiş olması var olan ve kronikleşmiş güvenlik
boşluklarını daha da derinleştirmektedir.
İş devamlılığına konu edilen “süreklilik” ile “süreç” in güvenlik hizmeti ile ilişkisi
ise hizmet ve malın üretildiği “mekân ile zaman” a ilişkindir. Yani “iş yeri” ve “iş akışı”
üretim için “fiziki güvenlik” olduğu kadar işin sürekliliğini hedefleyen “Güvenlik Süreç
Yönetimi” dir. Yine sıralanan başlıklar Acil Durum ve Afet Yönetiminin çağdaş
yaklaşımlarının güncel çalışma alanlarıdır.
Bu derste Acil durum ve Afet yönetimine ilişkin çağdaş yaklaşımlar yukarıda
sıralanan diğer disiplinlerle ilişkisi kurularak ve iş sürekliliği temel alınarak aktarılacaktır.
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1.1. İş Sürekliliği ile Acil Durum ve Afet Yönetimi İlişkisi
Acil durum ve afet yönetiminde çağdaş yaklaşımlar ‘ iş sürekliliği” ni temel alan
başlıklarda geliştirilmektedir.
Kamusal alan veya özel alan olsun bütün sektörlerde, hizmet ve mal üretim sürecini
etkileyen, acil durum ve afet yönetimine ilişkin “tehdit ve unsurları”, uluslararası düzeyden
ulusal yapıya kadar makro boyutta, sektörün veya işletmenin özelliklerine göre ise mikro
boyutta ölçeklerle belirlenmektedir.
“İş süreçleri” ile “iş sürekliliği” ni devlet kurumlarının, iş dünyasının ve akademinin
faklı önceliklerle kurguluyor olması ile beraber, acil durum ve afet yönetimine ilişkin tehdit
ve unsurlarında farklı düzeylerde ve saiklerle – ölçekler dışında da- belirleniyor olması, faklı
kurum ve kuruluşların görev-yetki-sorumluluk çerçeveleri çizmeleri başta iş sürekliliğini
riske etmekte ve güvenlik boşluklarına neden olmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetiminin
çağdaş yaklaşımları güvenlik boşluklarının ortadan kaldırılmasına yoğunlaşılmasının
başlıklarını içermekte ve farklı ekollere esin kaynağı olmaktadır.

1.2. Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkili disiplinler
Kamusal alanda olduğu kadar iş dünyasında da “İş sürekliliği güvenliği” stratejik,
yönetsel ve uygulama (mühendislik) düzlemlerinde senkronize edilmesi acil durum ve afet
yönetimini merkeze alan çağdaş yaklaşımlar, hizmet ve mal üretim süreçlerinde her geçen
gün daha belirleyici olmaktadır. Hizmet ve mal üretiminde “İş süreci güvenliği”;
Mülkiyet Güvenliği ve Koruma (Fizik Özel Güvenlik),
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Acil Durum ve Afet Yönetimi,
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği (Siber Güvenlik),
disiplinlerinin konusudur.
Sıralanan disiplinlerin faklı öncelik, farklı karar alma metod ve teknikleri ile
kurgulanmış, yasalaştırılmış ve modellenmiş olması var olan ve kronikleşmiş güvenlik
boşluklarını daha da derinleştirmektedir.
İş devamlılığına konu edilen “süreklilik” ile “süreç” in güvenlik hizmeti ile ilişkisi
ise hizmet ve malın üretildiği “mekân ile zaman” a içkindir. Yani “iş yeri” ve “iş akışı”
üretim için “fiziki güvenlik” olduğu kadar işin sürekliliğini hedefleyen “Güvenlik Süreç
Yönetimi” dir. Yine sıralanan başlıklar Acil Durum ve Afet Yönetiminin çağdaş
yaklaşımlarının güncel çalışma alanlarıdır.
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1.3. İş sürekliliği ile Mal ve Hizmet Üretiminin İlişkisi
Hizmet ve mal üretim süreçlerinde olası bir aksama, sorunun ilişki kurulduğu
disiplinin argümanları ile tarif edilmesi, salt savunmacı güvenlik anlayışı ile irdelenmesi,
sorun ile çözümler arasında doğrusal ilişki kurulmasına ve dahası sorunun kaynağının –yani
türediği tehdit ve unsurlarının- belirsizleşmesine neden olmaktadır. Sorun ve nedenler
arasındaki İlişki her zaman göründüğü kadar doğrusal olmamakta, güvenliğin muğlak
olduğu dönemler ise ardıl değil, birbirini kesen ve örten “kriz yönetimi” ile aşılmaya
çalışılmaktadır
Güvenliksiz muğlak alanın belirginleştirilmesi, sayılır ve öngörülür verilerle
dönüştürülmesi akademinin konusudur. Ve yine birbirinin yerine kullanılan Risk/ Kriz/
İtibar Yönetimlerinin hizmet ve mal üretimi süreçlerinin yönetimini önceleyecek içerek ve
modellerle iç içe geçirilmesi Acil Durum ve Afet Yönetiminin çağdaş yaklaşımlarına konu
edilmektedir.
Çağdaş yaklaşım ana çalışma başlıklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
- "Türkiye Güvenlik Modeli" nin “Kurumsal Güvenlik Yönetişimi” içeriği ile
yapılandırılması
- Devlet kurumlarının savunma konsepti ile iş dünyasının farklı önceliklerinin
gözetilmesi,
-

Güvenliğe ilişkin disiplinlerin “İş Sürekliliği” prensibi ile entegre edilmesi,

- “Güvenlik Stratejisi”, “Güvenlik Süreç Yönetimi” ve “Güvenlik Mühendisliği/
Mimarisi” ile yapının kurulması,
alınması.

Kritik Altyapılı/ Stratejik tesislerin güvenlik modellerinin oluşturulması
Tehdit ve unsurlarını belirlerken “yerel ölçütler” ve gerçekliklerin taban

- Kritik Altyapılı/ Stratejik tesislerin güvenlik modellerinin ve ilişkin kriterlerin
belirlenmesi
Tehdit ve unsurlarının belirlenmesinde yerel ölçütler taban alırken ve geliştirirken
karşılaşılan en büyük engel ve tutukluk nedeni kriz ve risk algılarının iş süreçlerine olumsuz
ve çarpık yansımalarıdır. İş süreçleri ve iş sürekliliği yönetimi “risk analizi” ile
şekillendirilirken, süreç “kriz yönetimi” ne evirilmektedir; “önleyici tedbirler” es
geçilmekte, zarar ve kayıplardan arta kalanlar kurtarılmaya çalışılmaktadır. Olumsuz ve
çarpık yansımaların, kayıpların temel nedenleri ise sosyal olgulardır.
Çarpık algının sonucu olan risk-kriz yönetimi karmaşasına neden olan sosyal
verilerin-olguların sayılaştırılması ve yeni karar alma yöntemleri ile tekniklerin ortaya
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çıkartılması da yine Acil Durum ve Afet Yönetiminin çağdaş yaklaşımlarının ana çalışma
başlıklarındadır.

1.4. Acil Durum ve Afet Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
Devlet kurumlarında iş sürekliliğinde ve yeni teşebbüslerde yatırımcıların ihtiyacı
olan, “güvenlik ihtiyacının” korku unsurunu öne çıkartan tehditler dolayımı ile sunulması
değil; doğru ve gerçekçi kararlar almayı sağlayacak “kabul edilebilir riskler” in belirlenmesi,
siyasi, ekonomik ve sosyal olarak süreklileşmiş kriz koşullarında, “iki kiriz arasındaki sessiz
dönem” de iş sürekliliğinin koşullarının sağlanmasıdır.
Kendi içinde tutarlı modeller geliştirebilmek için öncelikle sayısallaştırılmış sosyal
olguları da içerecek biçimde risklerin tespit edilmesi ve skalaya dökülmesi; analizlerinde ise
görsel-sayısal altlıkların, güvenlik süreç yönetim yazılımlarının, coğrafi bilgi sistemlerinin,
ileri düzeydeki bilişim teknolojilerinin kullanımı ise elzemdir. Son dönemde uluslararası
boyutu da olan terör olayları var olan güvenlik sitemlerinin entegre edilmesini, şehir
güvenliği modellerini, güvenliğin entegrasyonu için faklı havuzlarda biriken güvenliğe
ilişkin bilginin “Büyük Veri” de toplanmasını yine güvenlik disiplinleri kapsamına giren
cihaz ve makinelerin otomasyonunda ise “Nesnelerin İnterneti” için ARGE çalışmalarına
öncelik ve hız verilmiştir.
Ve artık güvenliğe ilişkin bilgi ihtiyacı, anlık hava durumu ve akan trafik akış bilgisi
kadar güncel ve hatta dakik olarak sağlanması gerekliliği vardır.
Makro düzeyde ve uzun zaman dilimleri için belirlenen savunma konsepti ile
üretilmiş güvenlik stratejileri ile yerel, sektörel kısa erimli güvenlik bilgi ihtiyaçlarını
karşılanması için geliştirdiğimiz konsept makro ve mikro ölçekte uygulanabilir olan ve
akademik dünyada ilk defa bu boyutta literatüre dâhil ettiğimiz “Güvenlik Yönetişimi”
konsepti devlet kurumlarının ve diğer sektörlerin tasarrufuna sunulmaktadır.
Sıralanan model, yönetim, yönetişim, mühendislik ve mimari alanlarında uzmanlar,
çalışma grubu olarak süreci evirmiş” Güvenlik Yönetişim” konsepti altında kurumsallaşacak
biçimde çalışma alanlarını birbirleriyle ilişkilendirmişlerdir. Bu ilişki ve biçimlendirme
devlet kurumlarına iş dünyasına, sektörlere, işletmelere, girişim ve teşebbüslere, öncelikle
de şehir güvenliğinin odakları olan “Kritik altyapılı Tesislerde” ulusal veya uluslararası
yatırımlar için uygulanabilir olması öncelenmiştir.
Bütün kritik altyapılı tesislere ilişkin güvenlikte ana unsurlar olan enerji ve siber
güvenlik, bilişim iletişim, büyük veri, makinelerin interneti bağlamında güvenliğe ilişkin
bütün disiplinleri ve sektörleri kapsayan “araştırma ve uygulama merkezleri” Acil Durum
ve Afet Yönetiminde çağdaş yaklaşımları içeren çalışmalar yapmaktadırlar.
Sıralanan nitelikteki tesisler stratejik tesislerdir ve bu tesislerin güvenliğinin klasik
fiziki güvenlik sağlayan ' Özel Güvenlik' anlayışı ile kurgulanması yeterli olmadığı, “Özel
Askeri Şirket” lerin değişik versiyonlarının Acil Durum ve Afet Yönetiminde çağdaş
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yaklaşımlarına konu ettiğimiz güvenliğe ilişkin disiplinlerde ve kritik altyapılı tesislerde
faklı ülke modellerinin ve tehdit algılamasının konu edildiğinde kronikleşmiş güvenlik
sorunun kaynağına işaret eden raporlar çağdaş yaklaşımlar için esin kaynağı olmaktadır.
Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin disiplinlerde ve uygulama alanlarında yapılan
en önemli çalışmalar “devlet kurumlarından yetki çekilmesi” ve yerel gereklilikleri
karşılayacak “sertifikasyon/ akreditasyon” standartlarının çağdaş ölçütlerde belirlenmesidir.
Yönetişim bir odak ve otorite odağının önceliklerine uygun olarak çevresel ilişkilerin
yönetilmesidir.
Acil Durum ve Afet Yönetimini de içeren “Güvenlik Yönetişimi” konseptinin
kurumsallaşacağı biçim ve işbirliklerinin önceliği; iş sürekliliği güvenliğine ilişkin
disiplinlerin entegrasyonu ile devlet kurumlarından yetki çekilmesi ve teori geliştirilmesi
için “Güvenlik Yönetişiminin” yönetsel ve uygulama düzlemlerinde işlevli hale gelmesini
sağlamaktır. Bu yönelim Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin çağdaş yaklaşımların
güncel ve yol alınan ana hattıdır.
Makro düzeyde; Bütün sektörlerin “güvenlik ihtiyacını” karşılamak için güvenlik ile
ilişkin hizmetlerin uluslararası standartlara uyumu sağlayacak; iş dünyasının ulusal, bölgesel
ve küresel ölçekte rekabet dinamiklerinden olan güvenliğe ilişkin araştırmalar yapılması,
referanslar sağlanması, ara yüzler, çözüm ve araçlar üretilmesi;
Mikro düzeyde;- ise- kritik altyapılı tesisler öncelikli olmak üzere, devlet kurumları
ile iş dünyasının güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyduğu her alanda işbirliği geliştirmesi, her
düzlemde akademik çalışmalar yapılması iş gücü, kaynak ve itibar yitimlerine son verecek
modeller geliştirilmesi ve projeler gerçekleştirilmesi;
Sonuç olarak; stratejik hedef yeri geldikçe 'Stratejik Tesis' olarak adlandırılan ' Kritik
Altyapılı Tesislerin' güvenliğini ' İş Sürekliliği Güvenliği' perspektifi ile sağlayacak
modeller geliştirmesi;
Acil Durum ve Afet Yönetiminde çağdaş yaklaşımları içeren çalışma başlıklarıdır.
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Uygulamalar
1) Kritik altyapılı tesis belirleyiniz ve bu tesiste hangi hizmet ve malın üretildiğini
tespit ediniz.
2) Bu tesiste mal ve hizmetin üretilmesi sürecine ilişkin iş sürecini analiz ediniz.
İş sürecine ilişkin analiz sonucunda;


Mülkiyet Güvenliği ve Koruma (Fizik Özel Güvenlik)



İş Sağlığı ve Güvenliği



Acil Durum ve Afet Yönetimi



Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği (Siber Güvenlik)

3) Uygulama alanlarından Acil Durum ve Afet Yönetiminin diğer alanlarla
ilişkisini irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Bu bölümde öğrendiklerinizden ve öğrendiklerinizi kritik altyapılı tesisteki Acil
Durum ve Afet Yönetimine ilişkin analiz ettikten sonra çağdaş yaklaşımlar ve çalışma
başlıklarına ilişkin olarak öngörünüz değişti mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Acil Durum ve Afet yönetimi ile iş sürekliliğinin ilişkisi mal ve hizmet üretiminin
sürekliliğine ilişkindir.
Öncelikle kritik altyapılı tesislerde olank üzere Acil Durum ve Afet Yönetimi çalışm
alanaları iş sürekliliği konu edildiğinde güvenliğe ilişkin başka disiplinlerle de iç içedir. Bu
iç içelik çağdaş bir çok çalışmaya da esin kaynağı olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Acil durum ve afet yönetiminde çağdaş yaklaşımlar hangi temel başlık altında
geliştirilmektedir?
a) İş yerlerinde acil durum
b) İş fırsatı
c) İş sürekliliği
d) İş tehlikesi
e) Acil durumlarda iş sağlığı
2) Hizmet ve mal üretiminde “İş süreci güvenliği” ne ilişkin disiplinler arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a) Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği (Siber Güvenlik)
b) Acil Durum ve Afet Yönetimi
c) Mülkiyet Güvenliği ve Koruma (Fizik Özel Güvenlik)
d) Acil Tıp
e) İş Sağlığı ve Güvenliği
3) Güvenliğin muğlak olduğu dönemler sorunlar nasıl aşılmaya çalışılmaktadır?
“kriz yönetimi” ile aşılmaya çalışılmaktadır?
a) Kriz Yönetimi
b) Risk Yönetimi
c) Doğal afet Yönetimi
d) İtibar Yönetimi
e) Acil Durum Yönetimi
4) Acil Durum ve Afet Yönetiminde çağdaş yaklaşımlarda hangi tesislere
yoğunlaşılmıştır?
a) Bina ve tesis
b) Kritik altyapılı Tesisler
c) Üretim tesisleri
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d) Ulaşım ve haberleşme alt yapısı
e) Endemik ve canlı popülasyonu
5) Devlet kurumlarında iş sürekliliğinde ve yeni teşebbüslerde yatırımcıların ihtiyacı
olan, “güvenlik ihtiyacı nasıl belirlenmelidir?
a) Topluma etkilerin tespiti
b) Acil Durum yönetimi
c) Risk analizi
d) İnsanların fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpların tespit edilmesi
e) Kabul edilebilir risklerin belirlenmesi
6) Acil Durum ve Afet Yönetimine çağdaş yaklaşımların konu ettiği çalışmalar içinde
aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
a) Güvenlik süreç yönetim yazılımları
b) Sağlık raporları
c) Sosyal olguları içerecek risklerin tespiti
d) Nesnelerin İnterneti
e) Büyük veri analizi
7) Acil Durum ve Afet Yönetimine çağdaş yaklaşımları da içeren üst konsept
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Güvenlik Yönetimi
b) Güvenlik
c) Yönetişim
d) Güvenlik Yönetişimi
e) Hiçbirisi
8) Stratejik tesislerin güvenliğinde acil durum ve afet yönetimine ilişkin olarak fiziki
güvenliğin de konu edileceği şirketler aşağıdakilerden hangisidir?
a) İş Sağlığı ve Güvenliği Şirketleri
b) Özel Güvenlik Şirketleri
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c) Özel Askeri Şirketler
d) Danışmanlık şirketleri
e) Halkla İlişkiler
9) Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin disiplinlerde ve uygulama alanlarında
yapılan en önemli çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılabilir?
a) Sertifikasyon/ akreditasyon
b) Sağlık raporları
c) Sigorta
d) Meslek Yüksek Okulları
e) Basın çalışmaları
10) Acil Durum ve Afet yönetimi ile iş sürekliliğinin ilişkisi aşağıdakilerden
hangisine içkindir
a) Personel
b) Mal ve hizmet
c) Güvenlik
d) Yasa ve mevzuat
e) Sektöreler

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) b, 5) e, 6) b, 7) d, 8) c, 9) a,10) b
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2. DEVLET KURUMLARININ YÖNETSEL DEĞİŞİKLİĞİ VE
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Çağdaş Yönetim Öncesi (2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun-Öncesi)
2.2. Çağdaş girişimler evresi (2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 2009 Yılı 5902 Sayılı Kanun ve kanun dolayısıyla yapılan düzenlemeler
nedeniyle Türkiye’ de acil durum ve afet yönetiminde çağdaş bir evreye geçildiğini
söyleyebilir miyiz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

2009 Yılı -5902 Sayılı
Kanun-Öncesi

Çağdaş Yönetim Öncesi öncesi
durumun öğrenilmesi

Fikir yürütmek
araştırmak veya
tartışmalara katılmak

2009 Yılı -5902 Sayılı
Kanun-Sonrası

Çağdaş girişimler evresi
öğrenilmesi

Fikir yürütmek
araştırmak veya
tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
2009 Yılı 5902 Sayılı Kanun ve kanun dolayısıyla yapılan düzenlemeler nedeniyle
Türkiye’ nin acil durum ve afet yönetimi tamamıyla değişmiş ve merkezileşmiştir. Yasaya
ilişkin düzenlemeler ve teşkilatlanma çok detaylı olarak gerçekleştirmiştir.
2009 yılı yasasının en belirgin en büyük farklarından birisi merkezi yapılanmaların
başkanlık koordinesinde ki kurullar ile afet ve kriz durumların yönetilmesi. Bir diğer büyük
değişiklik teşkilatlanmada yapılmıştır. Teşkilat yapısı olay, acil durum, afet, kriz, olağanüstü
sıralamasının hepsini kapsayacak ve tepki gösterecek içerikte iç içe geçirilmiş, tek bir olayın
dahi kriz nedeni olabileceği deneyimleri nedeniyle, sıralama, süreç algısı ile
dönüştürülmüştür.
Birbiriyle ilişkili iki ayrı düzlemdeki değişiklik acil durum ve afet yönetiminde
çağdaş girişimlerin de sistemine entegre olmasını sağlamıştır.
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2.1. 2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun- Öncesi
Ülkemizde 1999 Marmara depremine kadar olan süreçte genel afet kaynaklı krizlerin
yönetiminde ve yapılanmasında düzenlemeler yapma hususundaki genel anlayış afetler
meydana geldikten sonra gündeme gelmiş ve afet sonrasının tartışmalı ve stresli ortamında
acele çözümler üretilme yönünde olmuştur. Bu nedenle mevzuat ve kurumsal yapılanmamız
bir sistem yaklaşımı içerisinde mevcut sorunların kalıcı ve rasyonel çözümüne yönelik değil
mevcut afet durumuna yönelik güncel çözümler üretme seklinde gelişmiştir. Bu yaklaşım
neticesinde her afet sonrası, yeni mevzuat ve kurumsal yapılanmalar ortaya çıkmış bu ise
mevcut afet yönetim sistemimizi çok başlı hale getirmiştir.
Afet yönetim sistemimizin temelini oluşturan 15.05.1959 tarih ve 7269 sayılı
“Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun” yürürlüğe girdiği tarihte, döneminin uluslararası alanda en çağdaş ve kapsamlı
afet kanunu olarak kabul edilmiş ve birçok ülke tarafından da örnek alınmıştır. Ne var ki,
zamanla bu yasaya dayalı olarak yürütülen afet yönetimi çalışmalarının temel stratejisi afet
sonrası yürütülen çalışmalara odaklanmıştır.
Yasanın bir diğer özelliği de sadece doğal nedenlerden kaynaklanan afetlere vurgu
yapması, teknolojik kaynaklı afetlere gerekli önemi vermemiş olmasıdır. Yasanın 4. maddesi
uyarınca afet planlaması il ve ilçe düzeyinde tutulmuş, bölgesel ve ulusal düzeydeki aktörler
dikkate alınmamıştır. 7269 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan afet yönetimi ile ilgili
mevzuatta afet yönetiminden sorumlu kuruluş Afet İşleri Genel Müdürlüğü olarak görülse
de çok sayıda kurumun bu alanda yetkili ve görevli olduğu parçalı yapı en temel sorunlardan
birini oluşturmuştur.
Dolayısıyla bu dönemde afet yönetim sistemimizdeki anlayışın ve yapılanmanın afet
sonrası döneme odaklı, yara sarma ve mevcut zararların giderilmesi yönünde geliştiği;
örgütlenme konusunda bir karmaşanın var olduğu ve afet yönetimi ile ilgili etkili bir ulusal
strateji geliştirecek kurumun bulunmadığı, yani çağdaş bir afet yönetim sisteminden uzak
olduğu görülmektedir.
1999 Marmara depreminde ise bu karmaşık yasal ve idari yapının getirdiği birçok
olumsuzluk yaşanmış ve bu olumsuzlukların giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin
yapılabilmesi amacıyla 27.08.1999 tarih ve 4452 sayılı “Doğal Afetlere Karşı Alınacak
Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak
Düzenlemeler Hakkında Yetki Yasası” çıkarılmıştır. Bu yetki yasasına dayanılarak, Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Ulusal Deprem Konseyi gibi birimlerin
oluşturulması, zorunlu deprem sigortası ve yeni bir yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin
çıkarılması, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle işbirliğine gidilmesi gibi birçok
alanda mevzuat değişikliğine gidilmiştir.
Ancak 1999 Marmara depreminden sonra afet yönetimi konusunda atılan en önemli
adım 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
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Hakkında Kanun” dur. Bu kanun kriz ve afet yönetim sistemimizdeki anlayış ve örgütlenme
konusunda yaşanan değişimin en somut göstergesidir.

2.2. 2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun-Sonrası
17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5902
sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
a bakıldığında, ilk gözlemlenen, kamu yönetimimizde dağınık bir şekilde örgütlenen afet
yönetimi teşkilatlanmasını tek bir çatı altında toplama çabası olduğudur. Kanun bu amaçla
kamu yönetimi örgütümüzde kriz ve afet yönetimi ile ilgili ana kuruluşlar olan Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü’nü kaldırarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çatısı altında toplamıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı’nın ulusal basına verdiği bildiride de yasa ile
afet yönetiminin tüm paydaşlarının olabildiğince sürece dâhil edilmesini, merkezde
gerçekleştirilen faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasını ve yerel yönetimlerin afet
yönetimindeki rollerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtmiştir.
Bu yolla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kriz ve afet yönetimi konusunda,
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile beraber iki ana kurumdan birisi haline gelmiştir.
Bu kapsamda Kanunun 24. maddesinde “ diğer mevzuatta bu Kanun kapsamına giren
konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne,
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet
İsleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanına giren
konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığına
yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.
Kurullar şeklinde örgütlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başbakanlık
örgütlenmesinden ayrı olarak bakanlıkları da sürece dâhil etmektedir.
Kanun afet yönetiminde yer alan aktörleri daha geniş bir perspektifle ele almış ve bu
sürece üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşları da dâhil
etmiştir.
Başkanlık örgütünün ise afet yönetim sürecine paralel olarak planlama ve zarar
azaltma, müdahale, iyileştirme, sivil savunma, deprem ve yönetim hizmetleri dairelerinden
oluşturulması (Madde 6), çağdaş bir afet yönetim anlayışı ve sistemine yaklaşılmak
istendiğinin göstergesidir.
Bunun yanında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra örgütlenmesinde
valilere önemli görevler yüklenmekte, valiler ilçeleri de kapsayacak şekilde ilin afet
yönetiminin koordinasyonundan sorumlu tutulmaktadırlar.
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5902 sayılı Kanun, özellikle afet yönetimi konusundaki çok merkezliliğin önüne
geçmek istemiş ve bu konuda düzenlemelere gitmiştir. Ancak topyekûn kriz yönetimi ile
ilgili bir düzenleme getirmediği gibi özellikle Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Yönetmeliği ile getirilen yeni kriz yönetimi anlayışı ile örtüşüp örtüşmediği de tartışma
konusudur.
İdarenin yapısını belirleyen genel ve soyut hukuk kuralları hiyerarşik bir düzen
içinde bulunurlar. Altta bulunan kurallar üsttekilere uygun olmak zorundadır.
Bir hukuk düzeninde var olan yazılı hukuk kurallarının dağınık ya da rastgele halde
bulunmayıp, bir astlık üstlük ilişkisi içerisinde olmalarına ve alt basamakta yer alan bir
kuralın geçerliliğini üst basamakta yer alan bir kuraldan almasına “normlar hiyerarşisi”
denir.
Kriz yönetimi açısından Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile 5902
sayılı Kanun arasında “normlar hiyerarşisi” alanında bir aykırılık görülmektedir. Çünkü afet
ve acil durum yönetimi normlar hiyerarşisine göre üstte olan bir yasa tarafından
düzenlenirken, afet ve acil durum yönetimini de kapsayan kriz yönetimi bu hiyerarşiye göre
altta olan bir yönetmelikle düzenlenmiştir.
Özetlemek gerekirse, 5902 sayılı Kanun henüz yeni bir yasa olup uygulamada nasıl
sonuçlar doğuracağı belli değildir. Bununla birlikte Kanun ile afet yönetiminin daha da
merkezileştirilmesi, taşra örgütüne verilen görevlerin ülkemizdeki yerel yönetim
yapılanması da göz önüne alındığında işler olup olmayacağı, sivil toplum kuruluşları özel ve
uluslararası kuruluşların afet yönetimi çerçevesinde yerinin ne olacağının net olmaması,
daire başkanlıklarının teşkilatlanmasının muğlaklığı, gibi konular önemli tartışma
noktalarıdır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’nin acil durum ve afet yönetimi tamamıyla değişmiş ve
merkezileştirilmesi ile merkezi yapılanmaların başkanlık koordinesinde ki kurullar ile afet
ve kriz durumların yönetilmesi, teşkilat yapısı olay, acil durum, afet, kriz, olağanüstü
sıralamasının hepsini kapsayacak ve tepki gösterecek içerikte iç içe geçirilmesi, acil durum
ve afet yönetiminde çağdaş girişimlerin de sistemine entegre olmasını sağlamıştır.
2) Bu entegrasyonun çağdaş uygulamalara geçişi sağlayıp sağlamadığını bir kurum
veya yerel yönetimin acil durum ve afet yönetim uygulamalarını inceleyerek değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Acil durum ve afet yönetiminde çağdaş uygulamalara geçiş hangi düzeydedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’nin acil durum ve afet yönetimi tamamıyla değişmiş ve merkezileşmiştir.
Yasaya ilişkin düzenlemeler ve teşkilatlanma çok detaylı olarak gerçekleştirmiştir.
Merkezi yapılanmaların başkanlık koordinesinde ki kurullar ile afet ve kriz
durumların yönetilmesi. İle teşkilat yapısı olay, acil durum, afet, kriz, olağanüstü
sıralamasının hepsini kapsayacak ve tepki gösterecek içerikte iç içe geçirilmesi acil durum
ve afet yönetiminde çağdaş girişimlerin de sistemine entegre olmasını sağlamıştır.
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Bölüm Soruları
1) 1999 Marmara depreminde ve sonrasında ne olmamıştır?
a) Olumsuzlukların giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi
amacıyla yetki yasası çıkarılmıştır.
b) Karmaşık yasal ve idari yapının getirdiği birçok olumsuzluk yaşanmıştır.
c) Yetki yasasına dayanılarak, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve
ulusal deprem konseyi gibi birimler oluşturulmuştur.
d) Var olan yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin uygulamalarına devam
edilmiştir.
e) Zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatılmıştır.
2) 1999 Marmara depremi öncesinde mevzuat ve kurumsal yapılanmamız nasıl
şekillenmiştir
a) Her afet sonrası, yeni mevzuat ve kurumsal yapılanması,
b) Afet durumuna yönelik kalıcı çözümler üretilmesi,
c) Afet yönetim planlarının hayata geçirilmesi,
d) Bir sistem yaklaşımı içerisinde,
e) Mevcut sorunların kalıcı ve rasyonel çözümüne yönelik
3) 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Birçok ülke tarafından da örnek alınmıştır
b) Yürürlüğe girdiği tarihte, döneminin uluslararası alanda en çağdaş ve kapsamlı
afet kanunu olarak kabul edilmiştir.
c) 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir
d) Zamanla bu yasaya dayalı olarak yürütülen afet yönetimi çalışmalarının temel
stratejisi afet sonrası yürütülen çalışmalara odaklanmıştır.
e) Hiçbirisi
4) 5902 sayılı yasa ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır?
a) Afet yönetiminin tüm paydaşlarının olabildiğince sürece dâhil edilmesi,
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b) Yerel yönetimlerin afet yönetimindeki rollerinin artırılmasının,
c) Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasını,
d) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kriz ve afet yönetimi konusunda,
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile beraber iki ana kurumdan birisi hale getirilmesi,
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının diğer kurumlarla koordinesinin
artırılması
5) Aşağıdakilerden hangisi 7269 sayılı Yasanın özeliği değildir.
a) Bölgesel ve ulusal düzeydeki aktörler dikkate alınmamıştır.
b) Teknolojik kaynaklı afetlere gerekli önemi vermemiş olmasıdır.
c) Afet planlaması il ve ilçe düzeyinde tutulmuş
d) Afet İsleri Genel Müdürlüğü olarak görülse de çok sayıda kurumun bu alanda
yetkili ve görevli olduğu parçalı yapının ortaya çıkmasına neden olmuştur
e) Sadece doğal nedenlerden kaynaklanan afetlere vurgu yapmaması,
6) 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren
5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun” a bakıldığında, ilk gözlemlendiğinde hangisinden bahsedilebilir?
a) Yetkili kurumların altında farklı yönetim modelleri kurulması
b) Afet yönetimi teşkilatlanmasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çatısı
altında toplanması
c) Afet İşleri Genel Müdürlüğünün tek yetkili kurum haline getirilmesi
d) Bütün yönetimin Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü altında
toplanması
e) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün daha güçlü bir kurum haline getirilmesi
7) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının en temel özelliği ne olmuştur?
a) Başkanlık kurullar seklinde örgütlenmiştir.
b) Kurullar seklinde örgütlenen başkanlık, Milli Güvenlik Kuruluna bağlanmıştır.
c) Başkanlık kurumlar arası koordinasyon yapacak şekilde şekillendirilmiştir
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d) Başbakanlık örgütlenmesine bağımlı olarak bakanlıkları da sürece dâhil
etmektedir.
e) Hiçbirisi
8) 5902 sayılı kanun ile afet yönetiminde yer alan aktörleri daha geniş bir perspektifle
ele almıştır ve bu sürece aşağıdakilerden hangisi dâhil olmamıştır?
a) Üniversiteler
b) Sivil toplum kuruluşları
c) Gönüllü platformları
d) Uluslararası kuruluşları
e) Özel sektör
9) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlık örgütü içinde afet yönetim sürecine
paralel olarak hangi daire oluşturulmamıştır
a) Müdahale,
b) Lojistik
c) Sivil savunma, deprem ve yönetim hizmetleri
d)

Planlama ve zarar azaltma,

e) İyileştirme,
10) 1999 Marmara depremine kadar olan süreçte genel afet kaynaklı krizlerin
yönetimi ile ilgili anlayış nasıldır?
a) Afetlerden önce gündeme gelmiştir
b) Afetler öncesinde acele çözüm üretilmesi
c) Afetler meydana geldikten sonra gündeme gelmiş
d) Afet sonrasının tartışmalı ve stresli ortamında planlı çözüm üretilmesi
e) Hiçbirisi

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) e, 5) e, 6) b, 7) a, 8) c, 9) b, 10) c
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3. YÖNETİŞİM VE AFET YÖNETİŞİM-BÜTÜNLEŞİK AFET
YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yönetişim-Afet Yönetimi Ayrımı/ Ortaklığı
3.2. Bütünleşik Afet Yönetimi
3.3. Planlamanın Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yönetişim-Afet Yönetimi arasında –temel ayrımlar ve ortaklıklar nelerdir?
2) Bütünleşik Afet Yönetiminin temel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yönetişim-Afet Yönetimi
Ayrımı/ Ortaklığı

Yönetişim-Afet Yönetimi
Ayrımı/ Ortaklığı
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Bütünleşik Afet Yönetimi

Bütünleşik afet yönetiminin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Planlamanın Önemi

Planlamanın öneminin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Yönetişim



Afet yönetişimi



Bütünleşik afet Yönetimi
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Giriş
Kamu afet yönetimi ile ilgili yasalar ve kurumların yeniden şekillendirilmesi ile
yönetişim, afet yönetişimi iç içe geçmiştir. Literatürde “Bütünleşik Afet Yönetimi” ifadesi
yerleşik olarak kullanılmaya başlamıştır.
Yönetişim kavramının içselleştirilmesi ile beraber ortaya çıkacaktır ki: yönetişim,
afet yönetişimi ile bütünleşik afet yönetişimi iç içe planlanmalıdır.
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3.1. Yönetişim-Afet Yönetimi Ayrımı/ Ortaklığı
“Yönetişim” kavramı, toplumsal-politik sistemde ilgili, bütün aktörlerin ortak
çabalarıyla elde edilen sonuçların oluşturduğu yapı ya da düzeni betimlemektedir.
Yönetişim (governance) kavramını yönetim (govern-ment) kavramından ayırmak
gerekmektedir. Yönetişim, farklı düzeylerde tüm aktörleri içeren bir politika oluşturma
sürecini; yönetim ise merkezileşmiş politik kontrol sistemini belirtmektedir.
Küresel Yönetişim Komisyonu (Commission on Global Governance), yönetişimi
bireylerin ve kurumların, kamu aktörlerinin ya da özel aktörlerin ortak ilişkilerinin birçok
yoldan yürütülmesinin toplamı olarak tanımlamıştır. Böyle bir tanımlama yönetişim
yaklaşımlarının hükümetlere olduğu kadar hükümet dışı aktörlere de önem atfettiğini
göstermektedir. Bir diğer ayrışma olgusu paylaşılan çıkarlar bağlamındadır. Yönetimde tek
tek çıkarlar ortak çıkarlara feda edilmesi düşüncesi yatar; hâlbuki yönetişim, farklı çıkarların
elde edilmesine olanak vermektedir.
Birbirini dışlamayan bu farklı yönetişim biçimleri bir arada, biri diğerine gömülü
(embedded) olarak bulunurlar. Yönetişimi kolektif olarak bağlayıcı kararların alındığı ve
uygulandığı kurumsallaşmış eşgüdüm biçimleri olarak tarif etmek mümkündür Yönetişim
en genel anlamıyla tamamlayıcı denetim mekanizmaları geliştirmeye olanak tanıyan ve
geleneksel yönetme biçimine almaşık bir yöntem olarak sunulmaktadır.
Kamu merkezli yönetiminin son yıllarda yaşadığı değişimin sembol kavramlarından
biri olan yönetişim, oldukça esnektir ve çok yönlü kullanıma açık olmakla birlikte en az altı
farklı kullanımından bahsedilmektedir:
1) Minimal devlet
2) Şirket yönetişimi (corporate governance),
3) Yeni kamu işletmeciliği (new public management),
4) İyi Yönetişim
5) Sosyo- sibernetik sistemler
6) Kendi kendine organize olan ağbağlar (self-organised networks)
Yönetim ve yönetişim kavramındaki gelişmeler uygulama aleni olarak, güvenlik
politikalarında; dolayısı ile acil durum ve afet yönetimi ve yönetişim anlayışının arasında
anlam bağı kurulmasına yol açmaktadır. Günümüzde devletler güvenliğin temininde baş
aktör olmasına karşın devlet-dışı aktörler giderek devletleri tamamlamakta ve devlet ile
devlet dışı aktörler arasında yeni koordinasyon ağları gelişmektedir. Öyle ki ulusal
hükümetlerin yanında artık uluslararası örgütler, hükümet-dışı kuruluşlar, stratejik tesislerin
güvenliği ve özel askeri şirketler gibi devlet dışı aktörler de, acil durum ve afet yönetimi,
46

çatışmanın yönetimi ve önlenmesi gibi konular ile uğraşır hale gelmektedirler. Güvenlik/
Afet yönetişimi” kavramı, devlet ve güvenliği tedarik eden devlet dışı aktörler arasında
birlikte çalışmayı yapılandıran ağı betimlemektedir.
Devletlerin sınırlarını aşan kamu-özel sektör ortaklığı artık "Uluslararası İlişkiler"
araştırmalarında incelenmesi gereken bir konu haline gelmiştir. Daha önceden sadece
egemen devletlerin yetkisinde bulunan işlevlerin artık “kamu yararı” adına, devlet-dışı
aktörlerin kamu kuruluşları ile birlikte yerine getirmesi, bir tür yönetişim anlayışını ortaya
çıkarmıştır. Bu kamu-özel sektör ortaklığı, bütün dünyada siyasi, ekonomik ve idari
politikalar oluşturmakta olan yeni yetki dağılımının bir yansıması olarak değerlendirilmiştir.
Aynı dağılım ve yansımanı "Afet Politikaları" oluştururken belirginleştirdiğini söyleyebiliriz
ki bu "Afet/ Güvelik Yönetişimi" dir
Ülkemizde kriz yönetimi ve afet yönetiminin gerek mevzuat gerekse örgütlenme
açısından iki farklı yapılanmaya sahip olduğu kitabın diğer bölümlerinde belirtilmiştir. Bu
yaklaşımın temel nedeni ise her hangi bir afet olayında afet öncesi dönemin afet yönetimi
içerisinde değerlendirilmesi, afet meydana geldikten sonraki müdahale ve iyileştirme gibi
safhaların ise kriz yönetiminin konusu yapılmasıdır. Bu noktada bir başka ölçüt ise meydana
gelen afetin boyutudur ki afetin etkileri ve zararları büyüdükçe acil durumun ötesindeki
yönetimi safhasına geçilmektedir.
Yine, ülkemizde bu yöndeki yaklaşımın bir diğer zaafı ise afet yönetiminin de
deprem odaklı bir duruma getirilmiş olmasıdır.
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, Bakanlar Kurulu’nun 88/ 12777 sayılı kararı ile çıkarılan
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik ve 5902
sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
incelendiğinde bu durum açıkça görülmektedir. Oysa afetler doğal olayların yanında insan
kaynaklı da olabilmektedirler.
Afetler ile afetlerin neden olduğu krizlerin nedenleri incelendiğinde her afetin bir acil
durum nedeni olduğu ancak her acil durumun bir afetten kaynaklanmadığı açıkça
görülmektedir. Bunun yanında afetlerin büyüklüğüne göre etkileri sadece afetin yaşandığı
yeri değil tüm ülkeyi kapsayabilmekte, sonuçları ise can ve mal kaybıyla sınırlı kalmayıp,
kısa orta ve uzun vadede ülkenin bütününde sosyal, ekonomik, psikolojik, siyasal vb.
yönetim sorunlarına neden olabilmektedir. Bunun en somut örneğine, ülkemiz, 1999 yılında
yaşanan Marmara depremi ile şahit olmuştur.
Dolayısıyla bu çalışmada afetlerin afet yönetişiminin bir parçası olduğu kabul
edilerek ve afet yönetişiminin tek uğraşı alanının afetler olmadığı esas alınıp her türlü
nedenden kaynaklanan krizlerin etkin bir şekilde yönetilebileceği ve bu yapıda temel amaç
kaynağı ne olursa olsun yönetişim olduğu ön kabulüdür.
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3.2. Bütünleşik Afet Yönetimi
Yerleşim birimlerinin, kurum ve kuruluşları etkileyen deprem, sel, heyelan, vb. gibi
herhangi bir afet oluştuğunda tüm faaliyetleri tamamen durdurur.
Bu olaylar bazen yerleşim birimlerinin, kurum ve kuruluşların uzun bir süre
işlevlerini yerine getirmesini engeller. Afet Acil Yardım Planlarının öngördüğü servislerin
hepsi toplanıp olaya müdahale eder. Ayrıca komşu kurumlar ve yerleşim birimleri, vb.
dışarıdan gelen yardımlara da ihtiyaç vardır.
Bu nedenle afet yönetimi, afet sonucunu doğurabilecek olayların önlenmesi veya
zararlarının azaltılması amacıyla afetlere/ acil durumlara hazırlık ve onların olası zarar/
risklerinin azaltılması ile birlikte afetler/acil durumlardan sonra müdahale etme ve
iyileştirme gibi çalışmaların tümünde yapılması gereken çalışmaların toplumun tüm
kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine
edilmesi gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanmaların oluşturulması veya yeniden
düzenlenmesi ile etkin ve verimli bir uygulamanın sağlanabilmesi için toplumun tüm kurum
ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesidir.
Bu nedenle, ülkemizin sınırları içinde doğal ve insan kaynaklı tehlike, risk ve afetler
sonucunda, insan hayatı, mal-mülk, çevre, tabi ve kültürel varlıklar açısından ortaya
çıkabilecek maddi ve manevi kayıp ve zararların önlenmesi, risklerin belirlenmesi ve
azaltılması, planlama, eğitim, tatbikat ve benzeri hazırlık çalışmalarının yapılması, tahmin
ve erken uyarı sistem ve yöntemlerinin geliştirilmesi, gerektiğinde etkin müdahale ile kayıp
ve zararların artmasının engellenmesi, acil yardım, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları
ile afetlere daha hazır bir şekilde şehir yaşamının hızla normale dönebilmesi konularında
yapılacak tüm işlemlerin usul ve esasları bütünleşik afet yönetimi dâhilinde ele alınmıştır.
Yine sıralanan nedenlerden dolayı, ülkemizde afet yönetimine yönelik Ana Hizmet
Birimlerinin
 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
 Müdahale/ Operasyonlar
 Bilgi ve Planlama
 Lojistik ve Bakım
 Finans ve İdari işler
altında dağıtılması/ yönetilmesi eğilimi vardır. Bunların hepsini bütünlüklü olarak
koordine edilmesi ise bütünleşik afet (kriz) yönetimi olarak adlandırılabilir
“Bütünleşik Afet (kriz) Yönetimi Sistemi” için
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Tüm tehlikeleri göz önüne almak,



Tüm evreleri uygulamak,



Tüm kaynakları kullanmak,



Tüm birey ve kurumların bu çalışmalara katılmasını sağlamak gerekir.

3.3. Planlamanın Önemi
Krizler gerek beklenmedik anlarda ortaya çıkmasına gerekse kaynakları ve bu
kaynaklara ilişkin hassasiyetlerin ülkelerin jeopolitiğine, ekonomik, sosyal, siyasal ve
kültürel değerlerine göre değişmesine rağmen tahmin edilebilirler.
Krizlerin tahmin edilebilir olması meydana gelmeden önce önlenmelerine ya da
önlenemese bile zararlarının en az seviyede tutulması anlamına da gelir. Bunun için
kullanılacak araç ise planlamadır. Etkin, kapsamlı ve başarılı bir kriz yönetim sistemi içinde
mutlaka kriz yönetim planları yer almalıdır
Genel olarak planlama faaliyeti; öncelikli hedefler, sorunlar ve ihtiyaçların
belirlenmesi, mevcut uygulanabilir eylem yollarının tartışılıp, düzenlenmesi, imkân, fırsat
ve kaynakların belirlenmesi, eldeki imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan
eylem yollarının belirlenmesi, amaca ulaşmak için gereken tüm maddi ve manevi
kaynakların ve örgütlenme seklinin belirlenmesi, ölçülebilir göstergeler yoluyla izlenmesi
ve gerektiğinde değişiklikler yapılması gibi birçok faaliyeti kapsayan bir süreçtir.
Kurum, örgüt veya işletmenin karşılaşmış olduğu bir kriz sırasında, tüm
çalışanlarınca kolektif ve doğru hareket edilmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için
faydalanılan en önemli araç ise kriz yönetimi planlarıdır. Kriz yönetimi planları krizde kimin
ne şekilde hareket edeceğini içermeli, çalışanların rol ve sorumluluklarını açıkça ortaya
koymalıdır. İyi bir kriz yönetimi planından bahsedebilmek için planın düzenli olarak
güncellenmesi ve gerekli eğitimlerle desteklenmesi zorunludur.
Kriz yönetimi planının sağlıklı işleyebilmesi için örgütlerin çeşitli kademe ve
birimleri arasında koordinasyon sağlanmalı ve planın oluşumu sırasında her kademe ve
birimden ilgili ve bilgili kişilerin görüşleri alınmalıdır.
Kriz yönetimi planı ile kriz yönetiminin başarısı arasındaki ilişkiye yönelik bir özet
yapmak gerekirse, sonuçları dört grup altında toplamak olasıdır.


Kriz planı olmasına rağmen kriz iyi yönetilememiş olabilir.

 Kriz planına sahip olunmamasına rağmen, krizi kendi lehlerine çevirerek, en az
kayıpla atlatılabilir.


Kriz planına sahipken planı uygulamaya koymamak tercih edilebilir.
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Kriz iyi yönetilememiş olsa bile kriz atlatılabilir.

Ancak bir kriz planının varlığı, krizin sıfır kayıpla atlatılacağını garantisi
vermemektedir.
Kriz yönetimi sisteminde kriz yönetimi sürecinin tümünü kapsayan bir plana ihtiyaç
vardır. Bu aynı zamanda stratejik yönetim ve risk yönetiminin de bir gereğidir. Bu noktadan
hareketle ülkenin krizler konusunda genel politikasının da belirleyicisi olan bu planlar
krizden etkilenebilecek tüm aktörlerin katılımıyla yerel, bölgesel ve ulusal bazda
hazırlanmalıdır.
Ülkemiz kriz yönetim sistemi bu bakımdan oldukça zayıf kalmıştır. Türkiye’nin
genel politikalarına yön veren kalkınma planlarımızda bile kriz ve afet yönetimi konusu
ancak sekizinci beş yıllık kalkınma planı ile detaylı olarak gündeme gelmiştir.
Kriz Yönetiminde planlamanın önemi yadsınamaz. Dolayısıyla öncelikle yerel kriz
planlarının yapılması, sonra bu planlar dikkate alınarak bölgesel planların yapılması ve en
sonunda da tüm bu planların bir araya geldiği ve ülkenin ulusal kriz stratejisinin belirlendiği
bir “Ulusal Kriz Planının” hazırlanması planlanmıştır.
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Uygulamalar
1) AFAD Başkanlığı teşkilatına ait bir müdürlüğe inceleyiniz ve afet yönetimi ile
kriz yönetimi üzerine görüşme yapınız.
2) Acil durum ve afet yönetimi, afet yönetişimi, bütünleşik afet yönetimi
kesişmelerini değerlendiriniz.
3) İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda dersimizin konusu olan çağdaş
yaklaşımları konu ederek irdeleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Acil durum ve afet yönetimi, afet yönetişimi, bütünleşik afet yönetimi kesişme
başlıkları nelerdir?
2) İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda edindiğiniz bilgilere göre dersimizin
konusu olan çağdaş yaklaşımların iç içe geçtiğini söyleyebilir miyiz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Acil durum ve afet yönetimi, afet yönetişimi, bütünleşik afet yönetimi kesişme
başlıkları İncelenip değerlendirildiğinde ve sonucunda edinilen bilgilere göre dersimizin
konusu olan çağdaş yaklaşımların yönetişim anlayışı, afet yönetişimi ile bütünleşik afet
yönetimi başlıklarında iç içe geçtiğini söyleyebiliriz.
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Bölüm Soruları
1) Yönetişim toplumsal-politik sistemde bütün aktörlerin ortak çabalarıyla elde
edilen sonuçlardan oluşmaktadır. Buna göre yönetişimin oluştuğu düzlem aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Yönetim anlayışı
b) Yapı ve düzen
c) Organizasyonun bütünü
d) Yönetici ve çalışanlar
e) Kamu ve özel sektör ortaklığı
2) Ülkemizde afet yönetiminin en büyük zaafı nedir?
a) Deprem odaklı bir duruma getirilmiş olmasıdır.
b) Afet işleri bakanlığının kurulmamış olması.
c) Kurumlarda koordinesizlik.
d) Ayrılan bütçenin yetersizliği.
e) Lojistik yönetiminin yanlış kurumda olması.
3) Ülkemizde afet, afet yönetimi ve kriz ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ifade
edilemez?
a) Afetlerin büyüklüğüne göre etkileri sadece afetin yaşandığı yeri değil tüm ülkeyi
kapsayabilmektedir.
b) Kriz tanımı ve krizlerin nedenleri incelendiğinde her afetin bir krizin nedeni
olduğu ancak her krizin bir afetten kaynaklanmadığı açıkça görülmektedir.
c) Afetler ile krizin dolaylı da olsa bir ilişkisi kurulamaz.
d) Afetlerin krize dönüşmesi ile ilgili en somut deneyim 1999 yılında yaşanan
Marmara depremidir.
e) Afetler can ve mal kaybıyla sınırlı kalmayıp, kısa orta ve uzun vadede ülkenin
bütününde sosyal, ekonomik, psikolojik, siyasal vb. krizlere neden olmaktadır.
4) Bütünleşik afet (kriz) yönetimi nin kapsamı ilgili olarak hangisi ifade edilemez?
a) Zararların önlenmesi,
54

b) Risklerin belirlenmesi ve azaltılması,
c) Planlama,
d) Eğitim, tatbikat
e) Malzeme ve tedarik
5) Ülkemizin sınırları içinde çıkabilecek maddi ve manevi kayıp ve usul ve esasları
bütünleşik afet (kriz) yönetimi dâhilinde ele alınmıştır. Bu kapsama girmeyecek olgu
hangisidir?
a) Doğal ve insan kaynaklı tehlikelerin kesin zaman ve yerinin tespit edilmesi,
b) Afetler sonucunda, insan hayatı, mal-mülk, çevre, tabi ve kültürel varlıkların
kaybı ile ilgili simülasyonların yapılması
c) Tahmin ve erken uyarı sistem ile yöntemlerinin geliştirilmesi,
d) İyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları ile afetlere daha hazırlıklar
e) Etkin müdahale ile kayıp ve zararların artmasının engellenmesi,
6) Bütünleşik Afet (kriz) Yönetimi Sistemi kapsamına ne girmez?
a) Tüm tehlikeleri göz önüne almalı
b) Tüm evreleri uygulamalı,
c) Tüm kaynaklar kullanılmalı
d) Tüm birey ve kurulmaların bu çalışmalara katılmasını sağlanmalı
e) Kurumlara uygun istihdamlar sağlanmalı
7) Afet yönetimine yönelik ana hizmetlerin birimler altında dağıtılması/ yönetilmesi
eğilimi vardır. Bunların hepsini bütünlüklü olarak koordine edilmesi nasıl adlandırılır?
a) Bütünleşik yönetim
b) Afet yönetimi
c) Bütünleşik afet (kriz) yönetimi
d) Kriz yönetimi
e) Hiçbirisi
8) Afet yönetimine yönelik ana hizmet birimi hangisidir?
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a) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
b) Müdahale/ Operasyonlar
c) Bilgi ve Planlama
d) Lojistik ve Bakım
e) Hepsi
9) Kriz yönetimi planları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Krizde kimin ne şekilde hareket edeceğini içermeli,
b) Çalışanların rol ve sorumluluklarını açıkça ortaya koymalıdır,
c) Planın düzenli olarak güncellenmeli,
d) Gerekli eğitimlerle desteklenmesi,
e) Hepsi
10) Kriz yönetimi planı ile kriz yönetiminin başarısı arasındaki ilişkiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi ifade edilebilir?
a) Kriz planı olmasına rağmen krizi iyi yönetilememiş olabilir.
b) Kriz planına sahip olunmamasına rağmen, krizi kendi lehlerine çevirerek, en az
kayıpla atlatılabilir.
c) Kriz planına sahipken planı uygulamaya koymamak tercih edilebilir.
d) Krizi iyi yönetilememiş olsa bile krizi atlatılabilir.
e) Hepsi

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) c , 4) e, 5) a, 6) e, 7) c, 8) e, 9) e,10) e
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4. İŞ SÜREKLİLİĞİ İLE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİM
İLİŞKİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. İş Sürekliliği için -Başarı Kriterlerinin ve Artık Risklerin Belirlenmesi
4.2. İş Sürekliliği ve Acil durum ve Afet Yönetiminde Planlama, Teknik ve Metodlar
4.3. İş Akışının Acil Durum ve Afet Yönetimine Uygunluk
4.4. İş Sürekliliği Yönetimi ve - Bütünleşik Afet Yönetişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş Sürekliliği ile acil durum ve afet yönetiminin nasıl bir ilişkisi olabilir?
2) İş Sürekliliği ve Acil durum ve Afet Yönetiminde Planlama, Teknik ve
Metodları nelerdir?
3) İş Akışının Acil Durum ve Afet Yönetimine Uygunluğu nasıl gözetilebilir?
4) İş Sürekliliği Yönetimi ve Bütünleşik Afet Yönetişimi nasıl iç içe
kurgulanabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

-İş Sürekliliği ile acil
durum ve afet yönetiminin
nasıl bir ilişkisi

İş Sürekliliği ile acil durum Fikir yürütmek araştırmak
ve afet yönetiminin nasıl bir veya tartışmalara katılmak
ilişkisinin öğrenilmesi

- İş Sürekliliği ve Acil
durum ve Afet
Yönetiminde Planlama,
Teknik ve Metodlar

İş Sürekliliği ve Acil durum Fikir yürütmek araştırmak
ve Afet Yönetiminde
veya tartışmalara katılmak
Planlama, Teknik ve
Metodların öğrenilmesi

- İş Akışının Acil Durum ve İş Akışının Acil Durum ve
Afet Yönetimine
Afet Yönetimine
Uygunluğu
Uygunluğunun öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-İş Sürekliliği Yönetimi ve
Bütünleşik Afet Yönetişimi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

İş Sürekliliği Yönetimi ve
Bütünleşik Afet Yönetişimi
öğrenilmesi

60

Anahtar Kavramlar


Artık Risk



Süreklilik/ Sürdürülebilirlilik



Karar Verme Teknikleri



İş akışı-İş yönetimi



İş Hedefine Uygunluk



Kabul edilebilir Riskin Yönetimi



Sürekliliğin Yönetimi
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Giriş
Kamu afet yönetimi ile ilgili yasalar ve kurumların yeniden şekillendirilmesi ile
yönetişim, afet yönetişimi iç içe geçmiştir. Literatürde “Bütünleşik Afet Yönetimi” ifadesi
yerleşik olarak kullanılmaya başlamıştır.
Yönetişim kavramının içselleştirilmesi ile beraber ortaya çıkacaktır ki: yönetişim,
afet yönetişimi ile bütünleşik afet yönetişimi iç içe planlanmalıdır.
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4. İŞ SÜREKLİLİĞİ İLE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİM
İLİŞKİSİ
Acil durum ve afet yönetiminde çağdaş yaklaşımlar “iş sürekliliği” ni temel alan
başlıklarda geliştirilmektedir.
Kamu olsun, özel alan oldun bütün sektörlerde, hizmet ve mal üretim sürecini
etkileyen, acil durum ve afet yönetimine ilişkin “tehdit ve unsurları”, uluslararası düzeyden
ulusal yapıya kadar makro boyutta, sektörün veya işletmenin özelliklerine göre ise mikro
boyutta ölçeklerle belirlenmektedir.
“İş süreçleri” ile “iş sürekliliği” ni devlet kurumlarının, iş dünyasının ve akademinin
faklı önceliklerle kurguluyor olması ile beraber, acil durum ve afet yönetimine ilişkin tehdit
ve unsurlarında farklı düzeylerde ve saiklerle – ölçekler dışında da- belirleniyor olması, faklı
kurum ve kuruluşların görev-yetki-sorumluluk çerçeveleri çizmeleri başta iş sürekliliğini
riske etmekte ve güvenlik boşluklarına neden olmaktadır.
Kamusal alanda olduğu kadar iş dünyasında da “İş sürekliliği güvenliği” stratejik,
yönetsel ve uygulama (mühendislik) düzlemlerinde senkronize edilmesi acil durum ve afet
yönetimini merkeze alan çağdaş yaklaşımlar, hizmet ve mal üretim süreçlerinde her geçen
gün daha belirleyici olmaktadır. Hizmet ve mal üretiminde “İş süreci güvenliği” ile yaşam
sürekliliği;
Mülkiyet Güvenliği ve Koruma (Fizik Özel Güvenlik),
İş Sağlığı ve Güvenliği,
Acil Durum ve Afet Yönetimi,
Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği (Siber Güvenlik),
disiplinlerinin konusudur.
İş devamlılığına konu edilen “süreklilik” ile “süreç” in güvenlik hizmeti ile ilişkisi
ise hizmet ve malın üretildiği “mekân ile zaman” a ilişkindir. Yani “iş yeri” ve “iş akışı”
üretim için “fiziki güvenlik” olduğu kadar işin sürekliliğini hedefleyen “Güvenlik Süreç
Yönetimi” dir.
Sıralanan disiplinlerin faklı öncelik, farklı karar alma metod ve teknikleri ile
kurgulanmış, yasalaştırılmış ve modellenmiş olması var olan ve kronikleşmiş güvenlik
boşluklarını daha da derinleştirmektedir; çağdaş uygulamalar güvenlik boşlularını ortadan
kaldırmak ve işin sürekliliği üzerine inşa edilmektedir.
Bu derste Acil durum ve Afet yönetimine ilişkin çağdaş yaklaşımlar yukarıda
sıralanan diğer disiplinlerle ilişkisi kurularak ve iş sürekliliği temel alınarak ifade
edilmektedir.
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Mal ve Hizmet üretilen bir tesiste veya yaşam alanlarında, acil durum ve afet
yönetimine konu olacak başlıklarda başarının tanım ölçütü mal ve hizmet üretiminin devam
etmesi ile yaşam alanlarında hayati aktivitelerin devam edebilmesidir.
İş sürekliliği ile acil durum ve yönetimine ilişkin başlıkların çağdaş uygulamaların
kesişim kümesinde aşağıdaki ana ve alt başlıklardır.

4.1. İş Sürekliliği için -Başarı Kriterlerinin ve Artık Risklerin
Belirlenmesi
-

Başarı Kriteri

-

Artık Risk

-

Süreklilik/ Sürdürülebilirlilik

4.2. İş Sürekliliği ve Acil durum ve Afet Yönetiminde Planlama,
Teknik ve Metodlar
-

Kaynak ve Olanak Planlaması

-

Karar Verme Teknikleri

-

Çok Boyutlu Karar Verme Metodları

4.3. İş Akışının Acil Durum ve Afet Yönetimine Uygunluğu
-

İş akışı-İş yönetimi

-

İş Hedefine Uygunluk

-

Kabul edilebilir Riskin Yönetimi

-

Başa Çıkabilme Kapasitesinin Arttırılması ve Yönetimi

4.4. İş Sürekliliği Yönetimi ve - Bütünleşik Afet Yönetişimi
-

İş Yönetimi-Kriz Yönetişimi

-

Sessiz Dönemde İş Sürekliliği Yönetimi

-

İki kriz Arası Yönetim

-

Sürekliliğin Yönetimi

-

Bilgi Yönetimi

-

İtibar ve Meşruiyet Yönetimi
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Uygulamalar
1) Mal veya hizmet üretilen bir tesisin acil durum ve afet yönetim planları ile
hazırlıklarının iş sürekliliğine uygun olup olmadığını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Acil durum ve afet yönetim planları ile hazırlıkları masa başında mükemmel olan
bir tesisin iş sürekliliğini sağlayamıyorsa yani mal veya hizmet üretmeyecekse plan ve
hazırlıkları yeterli midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mal ve Hizmet üretilen bir tesiste veya yaşam alanlarında, acil durum ve afet
yönetimine konu olacak başlıklarda başarının tanım ölçütü mal ve hizmet üretiminin devam
etmesi ile yaşam alanlarında hayati aktivitelerin devam edebilmesidir.
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Bölüm Soruları
1) Acil durum ve afet yönetiminde, çağdaş yaklaşımlar aşağıdakilerden hangisinin
temelinde geliştirilmektedir?
a) Kâr
b) Kamu düzeninin devamı
c) Organizasyonun bütünü
d) İş sürekliliği
e) Kamu ve özel sektör ortaklığı
2) Bütün sektörlerde, hizmet ve mal üretim sürecini etkileyen, acil durum ve afet
yönetimine ilişkin hangi başlık altında belirlenmektedir?
a) Tehdit ve unsurları
b) Kriz Yönetimi
c) Kurumlarda başarı ölçütü
d) Bütçe
e) Mal ve hizmet kalitesi
3) İş sürekliliği ve acil durum ve afet yönetimi ilişkisinde Tehdit ve unsurlar sektörün
veya işletmenin özelliklerine göre ise hangi boyutta ölçekte belirlenmektedir?
a) Makro
b) İşletme
c) Mikro
d) Sektörel
e) Ulusal ve Bölgesel
4) Bir tesiste, yaşam alanlarında Acil durum ve afet yönetimine konu olacak
başlıklarda başarının tanım ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zararların önlenmesi,
b) Risklerin azaltılması,
c) Mal ve hizmet üretiminin devam etmesi
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d) Eğitim, tatbikat
e) Tedarik sürekliliği
5) İş sürekliliği ile acil yardım ve afet yönetim ilişkisi konu edildiğinde hizmet ve
mal üretiminde “İş süreci güvenliği” ile yaşam sürekliliğine ilişkin olarak disiplinlerden
aşağıdaki hangisi sayılamaz
a) Mülkiyet Güvenliği ve Koruma
b) İş Sağlığı ve Güvenliği
c) Bilgi Teknolojileri ve Güvenliği
d) Acil Durum ve Afet Yönetimi
e) Risk Yönetimi
6) “İş sürekliliği” ile “süreç” in Acil Durum ve Afet Yönetimi ile ilişkisi, hizmet ve
malın üretildiği ve yaşamın sürdüğü “mekân ile zaman” a ilişkindir. Dolayısıyla “iş yeri” ve
“iş akışı” üretim ile yaşamın devamlığını, “sürekliliği’ hedefleyen yönetim biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risk Yönetimi
b) Güvenlik Süreç Yönetimi
c) Kriz Yönetimi
d) İtibar Yönetimi
e) Lojistik Yönetimi
7) İş sürekliliği ile acil yardım ve afet yönetim ile iş sürekliliği için -başarı
kriterlerinin ve artık risklerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
a) Sektörün özelliği
b) İş çeşidinin belirlenmesi
c) Risk yönetimi
d) Artık risk
e) Hiçbirisi
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8) İş sürekliliği ile acil yardım ve afet yönetim ile iş sürekliliğine ilişkin olarak planlama, teknik ve metodların belirleniminde aşağıdakilerden hangisi alt başlıklardan
birisidir?
a) Afet ve Acil Durum Yönetişimi
b) Eğitim
c) Çok Boyutlu Karar Verme Metodları
d) Lojistik ve Bakım
e) Risk Yönetimi
9) İş sürekliliği ile acil yardım ve afet yönetim ile iş sürekliliğine ilişkin olarak iş
akışının acil durum ve afet yönetimine uygunluğu alt başlığı arasında hangisi sayılabilir
a) İş Akışı-İş Yönetimi
b) İş Hedefine Uygunluk
c) Kabul edilebilir Riskin Yönetimi
d) Başa Çıkabilme Kapasitesinin Arttırılması ve Yönetimi
e) Hepsi
10) İş sürekliliği ile acil yardım ve afet yönetim ile iş sürekliliğine ilişkin İş
Sürekliliği Yönetimi ve - Bütünleşik Afet Yönetişimi alt başlığı arasında hangisi sayılabilir.
a) Sessiz Dönemde İş Sürekliliği Yönetimi
b) İki Kriz Arası Yönetim
c) Sürekliliğin Yönetimi
d) Bilgi Yönetimi
e) Hepsi

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) c, 5) e, 6) b, 7) d, 8) c, 9) e,10) e
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5. KRİTİK ALTYAPILI TESİSLERDE ACİL YARDIM VE
AFET YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kritik Altyapılı tesisler
5.2. Kritik Altyapılı tesislerde Acil Durum ve Afet Yönetimi
5.3. Kritik Altyapılı tesislerde KBRN Savunması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kritik altyapılı tesisler nelerdir?
2) Kritik altyapılı tesislerde acil durum ve afet yönetimi ilişkisi nedir?
3) Kritik altyapılı tesislerde KBRN savunması ne düzeyde yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

- Kritik Altyapılı tesisler

- Kritik Altyapılı tesislerin
özellikler ve çeşitlerinin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-Kritik Altyapılı tesislerde
Acil Durum ve Afet
Yönetimi

-Kritik Altyapılı tesislerde
Acil Durum ve Afet
Yönetiminin nasıl
yapıldığının öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Kritik Altyapılı tesislerde
KBRN Savunması

- Kritik Altyapılı tesislerde
KBRN Savunmasının
özelliklerinin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Kritik altyapı



KBRN
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Giriş
Kritik altyapı tanımı farklılıklar göstermekle birlikte AB tarafından kabul gören
tanım aşağıdaki unsurları kapsamaktadır ve bu tesislerin standartların oluşturulması,
eğitimin koordinesi ve yaptırılması, malzeme ve teçhizatın sağlanması ve koordinesi,
kurumlar arası koordinasyonu kurulması, kriz ve sonuç yönetimi AFAD Başkanlığı Sivil
Savunma Daire Başkanlığı sorumluluğundadır.
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5.1. Kritik Altyapılı tesisler
Kritik altyapı tanımı farklılıklar göstermekle birlikte AB tarafından kabul gören
tanım aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:
a. Enerji
b. Nükleer endüstri
c. Bilgi ve haberleşme teknolojileri
d. Su
e. Yiyecek
f. Sağlık
g. Finans
h. Sağlık
ı. Ulaşım
J. Kimyasal endüstri
k. Uzay
l. Araştırma tesisleri.
Genel kabul gördüğü üzere; Devlet binaları (Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Başbakanlık
binaları gibi ) ve Yüksek seviyeli faaliyetler (Zirve toplantıları, Olimpiyatlar vb.) kritik tesis
kapsamında değerlendirilmektedir.

5.2. Kritik Altyapılı tesislerde Acil Durum ve Afet Yönetimi
Bütün bu tesis ve yapıların Güvenlik yönetişimi içerisine “Acil Durum ve Afet
yönetimi tedbirleri ile ilişkilidir. Bu konuda uluslararası standartların belirlenmesi asgari
şartların tespiti çalışmalarına devam edilmekte, NATO ve AB içerisinde oluşturulan gruplar
çalışmalarını sürdürmektedir. Hali hazırda kritik tesislerin asgari güvenliği ile acil durum ve
afet yönetimi ve KBRN (Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer) korunması standartları
tespit edilmeye çalışılmaktadır.
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kritik tesis korunmasından sorumlu birimler
farklılıklar göstermekle birlikte Acil Durum ve Afet Yönetimine ilişkin sorumluluk Afet ve
Acil Durum Başkanlığına (AFAD) aittir. Türkiye’de kritik tesislerin korunması kapsamında
alınacak tedbirlerin belirlenmesi, standartların oluşturulması, eğitimin koordinesi ve
yaptırılması, malzeme ve teçhizatın sağlanması ve koordinesi, kurumlar arası koordinasyonu
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kurulması, kriz ve sonuç yönetimi AFAD Başkanlığı Sivil Savunma Daire Başkanlığı
sorumluluğundadır.

5.3. Kritik Altyapılı tesislerde KBRN Savunması
Kritik tesis KBRN korunması, KBRN savunması bileşenleri dikkate alınarak
planlanmaktadır.
Bu kapsamda yapılması gerekenler;
1. Yasal düzenlemelerin yapılması,
2. Yönetmelik, talimat ve emirlerin elden geçirilmesi, standartların belirlenmesi
3. Görev ve sorumlulukların yapılandırılması
4. Teşkilat ve personel yapısının düzenlenmesi
5. Eğitimin planlanma ve icrası, mevcut eğitim sisteminin geliştirilmesi
6. Malzeme ve teçhizat standartlığının sağlanması, tedariki
7. Kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi
Türkiye’de mevcut sanayi tesisleri, havaalanları, limanlar, metrolar, hızlı tren
istasyonları, petrol ve doğalgaz tesisleri, kurulması planlanan nükleer santraller, NATO/ AB
zirveleri, büyük çaplı spor oyunları, yüksek katılımlı kongreler dikkate alındığında, bütün
bu tesis ve faaliyetlerin KBRN korumasının sağlanması önemli ve gelişecek bir sektör olarak
belirmektedir. Türkiye’nin coğrafi büyüklüğü ve nüfus yoğunluğu, NATO ve AB’nin sınır
ülkesi olması da eklendiğinde, bu konuda görev alacak personelin eğitimi, malzeme teçhizat
ihtiyacı, çok sayıdaki kurum arası koordinasyonun sağlanmasının önemi ve yapılması
gerekenler listesi düşünülebilecek boyutun çok daha ötesindedir. Ayrıca AFAD’ın öncelikle
bölgemizde ve dünyada marka olma, uluslararası görünümünü arttırma hedefi konunun
uluslararası boyutunu da ön plana çıkarmaktadır.
Türkiye’de henüz bu kapsamda faaliyet gösterecek bir kurum veya şirket
bulunmamaktadır. KBRN korunması için gerekli malzeme büyük çoğunlukla yabancı
menşeilidir. Eğitim kısmen verilebilmekte diğer ülke ve yabancı şirketlerden de
faydalanılma gereği duyulmaktadır. Üniversitelerin konuya ilgisi yok denecek seviyededir.
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Uygulamalar
1) Belirtilen kriterlere uyan bir Kritik Altyapılı tesis belirleyip, acil durum ve afet
yönetimi hazırlıklarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Belirtilen kriterlerde belirlediğiniz Kritik Altyapılı tesisin acil durum ve afet
yönetimi hazırlıklarını uygun seviyede midir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kritik altyapı tanımı farklılıklar göstermekle birlikte AB tarafından kabul gören
tanım geçerlidir.
Kritik tesislerin standartların oluşturulması, eğitimin koordinesi ve yaptırılması,
malzeme ve teçhizatın sağlanması ve koordinesi, kurumlar arası koordinasyonu kurulması,
kriz ve sonuç yönetimi AFAD Başkanlığı Sivil Savunma Daire Başkanlığı
sorumluluğundadır.
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Bölüm Soruları
1) Kritik altyapı tanımı farklılıklar göstermekle birlikte AB tarafından kabul gören
tanım aşağıdaki unsurlardan hangisini kapsamaz?
a) Nükleer endüstri
b) Bilgi ve haberleşme teknolojileri
c) Su
d) Tekstil
e) Sağlık
2) Kritik altyapı tanımı farklılıklar göstermekle birlikte AB tarafından kabul gören
tanım aşağıdaki unsurlardan hangisini kapsar?
a) Ulaşım
b) Sağlık
c) Kimyasal endüstri
d) Uzay
e) Hepsi
3) Bütün kritik tesis ve yapıların Güvenlik yönetişimi içerisine hangi korunma
tedbirlerinin yerleştirilmesi önemlidir?
a) Giriş
b) KBRN
c) Yangın
d) Personel
e) Deprem ve sel
4) Kritik tesis korunmasından sorumlu birimler farklılıklar göstermekle birlikte
KBRN korunması konusunda esas sorumlu kurum hangisidir?
a) Afet ve Acil Durum Başkanlığına (AFAD)
b) İçişleri Bakanlığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
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d) Sivil Savunma Müdürlüğü
e) Yerel Yönetimler
5) Acil Durum ve Afet Yönetiminde KBRN korunmasının bileşenleri arasında
hangisi yoktur?
a) Tespit-Teşhis-İzleme
b) Bilgi Yönetimi
c) Tıbbi önlemler ve sıhhi destekler
d) İtibar yönetimi
e) Fiziksel Koruma
6) Acil Durum ve Afet Yönetiminde KBRN korunmasının kapsamda yapılması
gerekenler arasında hangisi yoktur?
a) Görev ve sorumlulukların yapılandırılması
b) Basın ve Halkla ilişkilerin geliştirilmesi
c) Teşkilat ve personel yapısının düzenlenmesi
d) Eğitimin planlanma ve icrası, mevcut eğitim sisteminin geliştirilmesi
e) Malzeme ve teçhizat standartlığının sağlanması, tedariki
7) Acil Durum ve Afet Yönetiminde KBRN korunmasının kapsamda yapılması
gerekenler arasında hangisi vardır?
a) Yasal düzenlemelerin yapılması,
b) Kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi
c) Yönetmelik, talimat ve emirlerin elden geçirilmesi, standartların belirlenmesi
d) Görev ve sorumlulukların yapılandırılması
e) Hepsi
8) Devlet binalarından arasında hangisi Kritik altyapılı tesisler arasında sayılabilir?
a) Cumhurbaşkanlığı tesisleri
b) TBMM
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c) Başbakanlık Binaları
d) Askeri Tesisler
e) Hepsi
9) Kritik altyapılı tesisler aynı zamanda büyük organizasyonlar ve yüksek seviyeli
faaliyetlerin yapıldığı tesislerdir. Bu özellikli tesisler arasında hangisi sayılamaz?
a) Olimpiyatlar
b) Zirve Toplantıları
c) Yerel festivaller
d) Spor organizasyonları
e) Uluslararası organizasyonlar
b)İş Hedefine Uygunluk
c)Kabul edilebilir Riskin Yönetimi
d)Başa Çıkabilme Kapasitesinin Arttırılması Ve Yönetimi
e) Hepsi
10) Kritik altyapı tanımı farklılıklar göstermekle birlikte AB tarafından kabul gören
tanım aşağıdaki unsurlardan hangisini kapsar?
a) a)Enerji
b) b)Finans
c) c)Kimya sektörü
d) Ulaşım
e) Hepsi

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) b, 4) a, 5) d, 6) b, 7) e, 8) e, 9) c,10) e
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6. ACİL YARDIM VE AFETLERDE KRİZ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Acil Durum Yönetimi
6.2. Afet Yönetimi
6.2.1. Afet ve Acil Durum Yönetim Aşamaları
6.3. Olağanüstü Hâl Yönetimi
6.3.1.Olağanüstü Hâl (Durum) İlan Edilmesi
6.3.2. Afet Durumlarında Olağanüstü Hâl Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil Durum, afet ile olağanüstü hâl durumları ile ilgili faklı aşamalarına tanımına
neden gerek var?
2) Acil durum, afet ve olağanüstü hâl aşamaları ile kriz yönetimi arasında neden
ilişki kuruluyor?
3) Olağanüstü hâl (Durum) İlan edilmesine rağmen kriz durumu ortadan
kalmamışsa ne olacak?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

-Acil Durum Yönetimi

Acil Durum ile kriz
yönerimi ilişkisinin
kurulabilmesi

-Afet Yönetimi

Afet yönetimi ile kriz
yönetiminin içiçeliğinin
belirginleştirilebilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-Olağanüstü Hâl Yönetimi

Krizi yönetmeme ile
olağanüstü hâl yönetime
geçişin tanımlanabilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Anahtar Kavramlar
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Giriş
Acil Durum, afet ile olağanüstü hâl aşamalarının hepsi kriz yönetimi sürecinin
parçasıdır. Acil duruma neden olan tek bir olaydan itibaren bir sonraki safhaya geçilmemesi
ve normal şartlara dönülmesi hedeflenir.
Olaydan itibaren bir sonraki safhaya geçilmesi ve dolayısıyla normal şartlara
dönülememesi adım adım yaklaşılamaması yönetim zafiyetinin dolaylı bir göstergesi olarak
kabul edilir.
Kriz yönetimi tek bir olaydan itibaren acil durum, afet ve olağanüstü hâl durumlarını
da kapsayan durumlar arası geçişleri koordine etme çabalarının bir araya getirildiği yönetim
şeklidir.
Yönetim-yönetilen ilişkisinin çelişkili hale geldiği bütün yönetim biçimlerinde, tek
bir olayın dahi kriz potansiyeli taşıyor kabul edilir. Sıralı durum aşamaların yok sayılması,
günümüzde sürekli krizlerle iç içe yaşanıyor olmasının bir görünümüdür.
Daha önceki bölümlerde yer verildiği gibi ve bundan sonraki bölümlerde de bütün
durumların kriz kavramı ve yönetimi ile ilişkisi kurularak aktarılacaktır. Her aktarımda kriz
yönetimi le diğer durumların etkileşimi ve içiçeliği ile ilgili iddialar pekişecektir.
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6. ACİL YARDIM VE AFETLERDE KRİZ YÖNETİMİ
Uygulamada ve mevzuatta afet yönetimi, acil durum yönetimi gibi kavramlar kriz
yönetimi yerine kullanılmakta ve bu durum karışıklığa neden olmaktadır. Oysa kriz yönetimi
her iki kavramı da kapsayan daha yeni ve üst bir yönetim biçimidir.

6.1. Acil Durum Yönetimi
Acil durum kavramı İngilizce “emergency” sözcüğünün karşılığı olup anında ve hızlı
müdahale gerektiren hâlleri anlatmak için kullanılır. Acil durum yönetimi ise afet
yönetiminden farklı olarak zamanla sınırlı, acil durum olarak tanımlanan olay veya halin
meydana gelmesi ile başlayıp; bu olay veya hali meydana getiren sebeplerin ortadan
kalkmasıyla son bulur.
5902 sayılı Kanun’un tanımlarla ilgili 2’nci maddesinin a bendinde acil durum,
toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli
olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da yola çıkarak kriz halini, acil durumun en sıkıntılı ve
problemli ileri seviyesi olarak belirtebiliriz.
Bu tanımda 3 husus ön plana çıkmaktadır;
 Birinci husus, meydana gelen olay toplumun tamamını veya belli kesimlerini
ilgilendirmelidir.
 İkinci husus, bu olay söz konusu toplumun veya belli kesimin normal hayat ve
faaliyetlerini durdurmalı veya kesintiye uğratmalıdır.
 Üçüncü husus olarak da, bu olay kriz hâlini oluşturmalı ve acil müdahale
gerektirmelidir.
Tanımda da görüldüğü gibi, acil durumu afetten ayıran en önemli husus, söz konusu
olayın doğrudan;


Fiziksel,



Ekonomik



Sosyal kayıplar ortaya çıkarma durumudur.

Acil durumda söz konusu kayıplar doğrudan aranmamaktadır. Ancak acil durumda
dolaylı olarak ekonomik ve özellikle sosyal kayıplar söz konusu olabilir. Acil durumda eğer
doğrudan fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar oluşmuşsa, bu olay tanıma göre afet
kapsamına girmektedir. Bu durumda her afet durumuna acil durum da diyebiliriz. Ancak her
acil durum aynı zamanda bir afet olarak nitelendirilmemektedir.
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Söz konusu tanımda acil durum aynı zamanda olayın kriz hâlini almış şekliyle
tanımlandığından her kriz hâli aynı zamanda acil durum olarak nitelendirilmektedir.
Bu nedenle acil durum kriz hâliyle benzer anlam taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle
krizi, acil durumun ileri seviyesi olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla acil durumları; afet
kapsamında olan ve afet kapsamı dışındaki diğer acil durumlar olarak ikiye ayırabiliriz.
Acil durum yönetimi kriz ve acil durum tanımlarından da yola çıkarak kriz
yönetimine benzer şekilde, ağırlıklı olarak acil duruma müdahale ile durumun
normalleşmesini-iyileşmesini sağlamaya çalışan yönetim biçimidir denilebilir.
Ancak acil durum yönetiminde, acil durumlara sebep olabilecek risk ve tehlikelerin
önceden tespit edilerek bu risk ve zararların önceden azaltılması ve giderilmesi çalışmaları
da önem taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde kriz yönetimi kavramından daha ziyade acil
durum yönetimi kavramı kullanılmaktadır.
Afet ve Acil Durum Yönetim Aşamaları bu tanımlara göre, afet ve acil durum
yönetim faaliyetlerinde risk ve zarar azaltma ile müdahale ve iyileştirme aşamaları
yürütülmektedir. Ancak bu faaliyetlerin ağırlıkları değişmektedir.
Acil yönetimlerinde ağırlıklı olarak müdahale ve iyileştirme faaliyetleri
yürütülürken, afet yönetiminde müdahale ve iyileştirme yanında, özellikle zarar azaltma
çalışmalarının daha ağırlıklı olarak yürütülmesi gerekmektedir.
Kriz ve afet yönetimi ile ilgili mevzuatımızda acil durum yönetimi 29.05.209 tarih
ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
un (RG., 17.06.2009 tarih ve 27261 sayı) 2. Maddesinde toplumun tamamının veya bir
bölümünün normal hayatına ve faaliyetlerine etki ederek durduran veya kesintiye uğratan ve
acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halinin yönetilmesi
olarak tanımlanmıştır.
Kanun’un 2’nci maddesinin (ı) bendinde risk azaltma; belirli bir kesim veya alanda
geliştirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere
indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her türlü planlı müdahale şeklinde
tanımlanmıştır. Aynı maddenin (k) bendinde ise zarar azaltma; afetlerde ve acil durumlarda
meydana gelmesi muhtemel zararların ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik risk
yönetimi ve önleme tedbirleri olarak tarif edilmiştir.
Aynı Kanun’un 2’nci maddesinin (ğ) bendinde müdahale; afetlerde ve acil
durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal
ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmalar şeklinde tarif edilmiştir.
Yine aynı Kanun’un 2’nci maddesinin (g) bendinde iyileştirme; afet ve acil durum
sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetler ve yeniden yapılanma
olarak tanımlanmıştır.
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6.2. Afet Yönetimi
Afet yönetimi denilince, akla ilk gelen, bir afet olayından hemen sonra uygulanan
kurtarma, ilk yardım, iyileştirme, yeniden inşa gibi çalışmalardır. Afet yönetiminin etkinliği
de bu aşamada yapılan çalışmaların başarısı veya başarısızlığı ile değerlendirilmektedir. Bu
yetersiz ve eksik bir değerlendirmedir.
Afet yönetimi “afetlerin önlenmesi ve zararlarının yok edilmesi veya azaltılması
amacıyla afet öncesi ve sonrası faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi desteklenmesi,
koordine edilmesi ve uygulanması için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının
bu ortak amaç doğrultusunda kullanımını gerektiren bir yönetim şeklidir.”
Bir diğer tanıma göre ise afet yönetimi “afet olgusu karsısında planlama, araştırma
ve gözlem ile etkilerin azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin gelişimi için önleme, zarar
azaltma, hazırlık, acil müdahale ve iyileştirme problemlerine çözüm arayan geniş kapsamlı
ve disiplinler arası bir yönetim modelidir.
Afet Yönetimi; günümüz anlayışıyla, daha çok afet olayları meydana gelmeden önce
öncelikle afet risklerinin tespit edilmesi ve bu risk ile zararların azaltılması veya tamamen
ortadan kaldırılması, afetin meydana gelmesi halinde ilk yardım, kurtarma ve müdahale
faaliyetlerinin yürütülmesi ile afet sonrası iyileştirme çalışmalarının uygulanması,
yönlendirilmesi ve koordine edilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların kaynaklarının bu ortak
amaç doğrultusunda planlanarak yönetilmesidir.
En genel tanımıyla afet yönetimi; afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılabilmesi
için, afet öncesi, afet sırası 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 bir yönetim yaklaşımı ve uzmanlık alanıdır.
Afet yönetimi temelde bir kriz yönetimi biçimi olup herhangi bir afet meydana
gelmesi durumunda afetin büyüklüğü ve etkisine bakılarak ihtiyaç duyulduğunda, yetkili
makamlarca kriz yönetimine geçilmesi yönünde karar verilebilir. Çünkü kriz yönetimi,
afetler, terör olayları, büyük ekonomik bunalımlar, çevresel felaketler, teknolojik felaketler
gibi birçok nedenden kaynaklanan kriz hallerini de kapsar.
Bilimsel ve Bütünleşik Afet Yönetiminin ana bileşenleri ve evreleri şunlardır:
1. Kayıp ve Zarar Azaltma
2. Hazırlık
3. Tahmin ve Erken Uyarı
4. Afetler
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5. Etki Analizi
6. Müdahale
7. İyileştirme
8. Yeniden Yapılanma
Süreklilik göstermesi gereken bu faaliyetler afetler halkası veya zinciri denilen
aşağıdaki şekilde daha kolay incelenebilir. Bu evreler bazen çakışabilir, bazen de aynı anda
yürütülmeleri gerekebilir.
Bu özellik, evreler arasındaki kesin ayrımı zorlaştırabilir ancak kavram olarak dört
ana evre de kullanılabilir.
1-Kayıp, zarar azaltma ve önleme (kısaca Zarar Azaltma)
2-Hazırlıklı olma - Tahmin ve Erken Uyarı - Afetler
3-Müdahale - Etki Analizi
4-İyileştirme - Yeniden Yapılandırma evreleridir.
Böylece bütünleşik afet yönetimi sisteminde,


Kayıp ve Zarar Azaltma



Hazırlık



Tahmin ve Erken Uyarı



Afetler



Etki Analizi

gibi afet öncesi korumaya yönelik olan çalışmalara risk yönetimi denilirken;


Müdahale



İyileştirme



Yeniden Yapılanma

gibi afet sonrası düzeltmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara ise kriz yönetimi
olarak adlandırılır.
Böylece afet yönetiminin temel hedef ve amaçları:
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 Can ve mal kaybına yol açabilecek riskleri minimum seviyeye indirerek olası
kayıp ve riskleri önlenmek,


Afetlerden birinci derecede zarar görenleri kurtarmak,



Mal-mülk, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumak,



Afet sonrasında hayatı normalinden daha iyi bir şekilde dönüştürmek

 İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak
şeklinde özetlenebilir.
Bu veya benzeri başlıklar altında toplanan amaçlar, afet yönetimi çalışmalarının
sadece afet sırasında ya da sonrasında yapılacak müdahaleyle sınırlı kalamayacağını gösterir.

6.2.1. Afet ve Acil Durum Yönetim Aşamaları
Afet ve acil durum yönetim faaliyetlerinde, risk ve zarar azaltma ile müdahale ve
iyileştirme aşamaları yürütülmektedir. Ancak bu faaliyetlerin ağırlıkları değişmektedir. Acil
yönetimlerinde ağırlıklı olarak müdahale ve iyileştirme faaliyetleri yürütülürken, afet
yönetiminde müdahale ve iyileştirme yanında, özellikle zarar azaltma çalışmaları daha
ağırlıklı olarak yürütülmesi gerekmektedir.
5902 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ı) bendinde risk azaltma; belirli bir kesim
veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin önlenmesi, kabul edilebilir
ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her türlü planlı müdahale şeklinde
tanımlanmıştır Aynı maddenin (k) bendinde ise zarar azaltma; afetlerde ve acil durumlarda
meydana gelmesi muhtemel zararların ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik risk
yönetimi ve önleme tedbirleri olarak tarif edilmiştir.
5902 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ğ) bendinde müdahale; afetlerde ve acil
durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal
ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmalar şeklinde tarif edilmiştir.
Aynı Kanun’un 2’nci maddesinin (g) bendinde iyileştirme; afet ve acil durum sebebiyle
bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik faaliyetler ve yeniden yapılanma olarak
tanımlanmıştır.
5902 sayılı Kanun ile daha önce dağınık bir durum arz eden, afet ve acil durum
yönetimleri ile ilgili çeşitli kurumlar, tek çatı altında toplanmıştır. Ancak bu noktada, afet ve
acil durum yönetimi kavramlarının açıklanan mana ve mahiyetleri ile yeni kurulan ilgili
kurumların görevleri ışığında, bu yeni kurumların hangi afet ve acil durumların
yönetimlerini sağlayacakları hususunun değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Tek çatı altında bir araya getirilen kurum ve kurullar, tüm afet ve acil durumları mı
yönetecekler, yoksa ihtisas sahibi kurumların görev alanları dışında kalan afet ve acil
durumları mı yönetecekler?
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Bu değerlendirmeyi yapabilmek için öncelikle, daha önce yapılan tanımlardan yola
çıkarak, afet ve acil durum yönetimlerinin, kamu yönetimi konuları ve kurumları ile
bağlantılarını inceleyebiliriz. Her kamu yönetimi konusu, adından da açıkça anlaşılacağı
üzere, kamunun ve dolayısıyla toplumun tamamını veya belli kesimini etkilemekte veya
ilgilendirmektedir.
Bu durum acil müdahaleyi gerektirdiğinden, söz konusu kamu yönetimi konuları
birer acil durum halini alırlar. Bu acil durumlarda, şayet doğrudan fiziksel, ekonomik ve
sosyal kayıplar da oluşursa, bu tanımlara göre acil durum, afet niteliğine ve kapsamına
dönüşecektir.
Bu durumda, her kamu yönetimi alanında, yönetim sırasında, kendi yönetim alanını
ilgilendiren riskler ile beklenen veya beklenmeyen tehlikelerin gerçekleşmesi halinde afet
ve acil durumlar oluşabilecektir.
Ekonomi, güvenlik, tarım, sanayi, turizm, mahalli idareler, sağlık gibi konusu
itibariyle toplumun belli bir kesimini veya tamamını ilgilendiren her kamu yönetimi konusu,
hizmetleri sırasında toplumun tamamını veya belli bir kesimini etkileyen bir önemli problem
ile karşılaştığında, bu kamu yönetimi alanı, acil durum veya afet nitelik ve kapsamına
dönüşecektir.
Bu aşamada; “afet ve/ veya acil durum nitelik ve kapsamına giren her kamu yönetimi
alanı, hangi birim tarafından, nasıl yönetilecektir?” sorusu afet ve acil durum yönetiminde
temel bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu temel konuda 2 seçenek açıkça
görülmektedir:
Normal zamanda söz konusu kamu alanlarıyla ilgili hizmetleri yürüten ve bu alanda
ihtisaslaşmış birimler, kendi alanlarında oluşan afet ve acil durumları da yönetilir. Ancak
normal zamanda ilgili ve ihtisaslaşmış bir birim tarafından yönetilmeyen afet ve acil durum
konuları tek çatı altında oluşturulacak müstakil bir birim tarafından yönetilir. Bu birim
tarafından diğer kamu yönetimi birimlerinin afet ve acil durum yönetimlerinde aksayan
taraflarına yardım edilir ve ilgili kamu yönetimi birimleri arasında gerektiğinde koordine
sağlanır.
Tüm kamu yönetim alanlarının afet ve acil durumlarının ilgili kurumdan farklı bir
kurum tarafından yürütülmesi teoride ve uygulamada mümkün değildir. Böyle bir uygulama
sorunları çözmekten ziyade yeni sorun ve sıkıntılar ortaya çıkartmaktadır.
Afet ve acil durum yönetimi kurumlarının tek çatı altında yürütmeleri gereken görev
alanlarını aşağıda belirtilen başlıklar altında toplayabiliriz:
 Başka bir kamu yönetimi kurumunun görev ve ihtisas alanına girmeyen afet ve
acil durum konuları.(Deprem, kaya düşmesi, heyelan, çığ vb.)
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 Başka bir kamu kurumunun görev alanına giren afet ve acil durumların, ilgili
kurumlar tarafından yürütülemeyen hizmetleri ve bunların koordinasyonu. (Arama ve
kurtarma faaliyetleri, iaşe, geçici iskân, hasar tespitleri, hak sahipliliği, jeolojik etütler vb.)

6.3. Olağanüstü Hâl Yönetimi
6.3.1. Olağanüstü Hâl (Durum) İlan Edilmesi
Olağanüstü Hâl (Durum) 2017 cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile
beraber, süresi altı ayı geçmemek üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilmektedir.
Anayasa ile kurulan özgür demokrasi düzenini ya da temel hak ve özgürlükleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ilişkin ciddi belirtilerin ortaya çıkması,
şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi biçimde bozulması durumunda, olağanüstü
hâl ilanı için Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşü alınabilmektedir.
Olağanüstü durum Türkiye’nin bir ya da birden çok bölgesinde ya da tümünde süresi
altı ayı geçmemek üzere ilan edilebilir. Olağanüstü durum kararı Resmî Gazetede yayımlanır
ve hemen TBMM’nin onayına sunulur. TBMM tatilde ise, gecikmeden toplantıya çağrılır.
Meclis olağanüstü durum süresini değiştirebileceği gibi Bakanlar Kurulu'nun istemi üzerine
her defasında dört ayı geçmemek üzere bu süreyi uzatabilir ya da olağanüstü durumu
kaldırabilir.
Olağanüstü durum kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye
Radyo Televizyon Kurumu ve Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer araçlarla duyurulur.
Olağanüstü Hâl Kanunu'nun uygulanmaya başlanması ile birlikte vatandaşlara
verilebilecek yükümlülükler ve alınacak tedbirler iki ana başlık altında açıklanmaktadır.
Bunlar; doğal afet ve tehlikeli salgın hastalıklar ile ağır ekonomik bunalım halleridir.

6.3.2. Afet Durumlarında Olağanüstü Hâl Yönetimi
Doğal afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü Hâl ilan edilmesi
durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafisi için
ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve
yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanır
Doğal afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hâl ilan edilen
bölgelerde bulunan 18 - 65 yaşları arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hâl sebebiyle
kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler. Görevlendirmelerde, iş mevzuatının
çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurulur.
Doğal afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hâl ilanında,
olağanüstü hâl ilanını gerektiren hususlar göz önünde bulundurularak tedbirler alınabilir. Bu
tedbirlerden bazıları şöyledir;
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 Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi
ve buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere
nakletmek,
 Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara
vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,
 Eğlence ve konaklama yerlerinin kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak,
gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak
 Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak
ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara el koymak,


Tehlikeli binaları yıkmak,

 Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek, her türlü
maddelerin alımı, satımı, dağıtımı, depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri
almak, bu yerlere gerektiğinde el koymak, kontrol etmek,


Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak
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Uygulamalar
1) Bir kurum veya kuruluş ile ilgili acil duruma dönüşebilecek olay senaryosu
kurgulayınız. Bu olaya hangi safhada hangi müdahaleler yapılmazsa krize dönüşeceğini
tasavvur ediniz.
2) Böylesi senaryo ve tasavvurlara rağmen kriz durumuna girmeden önlem
almaktan mümkün kılan veya kılmayan nedenleri neler olabileceğin değerlendiriniz.

99

Uygulama Soruları
1) Tek olaydan kriz durumuna gidecek sürecinin barındırdığı riskler nedeniyle her
bir olaya kiriz yönetimi ilkeleri ile yaklaşmanın gerekçesi nedir?
2) Her bir olaya kriz yönetimi ilkeleri ile yaklaşılan yönetim anlayışının olduğu
kurum, kuruluş veya iş yerinde istihdam edilmek ister miydiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Acil Durum, afet ile olağanüstü hâl aşamalarının hepsi kriz yönetimi sürecinin
parçasıdır.
Kriz yönetimi tek bir olaydan itibaren acil durum, afet ve olağanüstü hâl durumlarını
da kapsayan durumlar arası geçişleri koordine etme çabalarının bir araya getirildiği yönetim
şeklidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
a) Kriz, acil durumun ileri seviyesidir.
b) Acil durum tanımında fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğrudan yer
almamaktadır.
c) Acil durum, olayın kriz halini almış şeklidir.
d) Her afet durumu aynı zamanda acil durumdur.
e) Her kriz durumu bir olay ve acil durumu mutlaka içermez.
2) 29.05.2009 tarih ve “Afet ve Acil Durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun sayısı nedir?
a) 2592
b) 5092
c) 5209
d) 5902
e) 5029
3) Afet Yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Öncelikle afet öncesi iyileştirme çalışmalarının uygulanması çalışmalarıdır.
b) Afet olayları meydana gelmeden önceki dönemin yönetilmesidir.
c) Afet risklerinin tespit edilmesi ile afet yönetiminin ilişkisi yoktur.
d) İyileştirme çalışmalarının uygulanması ve yönlendirilmesi afet yönetimi
kapsamında değildir.
e) Her kurum ve kuruluşun kaynaklarını ayrı ayrı planlamasıdır.
4) Acil durum ve yönetimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Acil durum, olay veya halin meydana gelmesi ile başlar.
b) Acil durum ile kriz durumu arasında fark yoktur
c) Kriz hâli, acil durumun en sıkıntılı ve problemli ileri seviyesidir.
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d) Acil Durum, olay veya hali meydana getiren sebeplerin ortadan kalkmasıyla son
bulur.
e) Acil Durumda meydana gelen olay toplumun tamamını veya belli kesimlerini
ilgilendirir.
5) Bilimsel ve Bütünleşik Afet Yönetiminin ana bileşenleri ve evreleri içinde hangisi
ilk sıradadır.
a) Tahmin ve Erken Uyarı
b) Etki Analizi
c) Müdahale
d)

İyileştirme

e) Kayıp ve Zarar Azaltma
6) Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin temel hedef ve amaçları içinde yer
almaz?
a) Can ve mal kaybına yol açabilecek riskleri minimum seviyeye indirerek, olası
kayıp ve riskleri önlenmek,
b) Afetlerden birinci derecede zarar görenleri kurtarmak,
c) Afet durumunda yıkım büyük olsa bile toplumun ve insanların moralini yüksek
tutmak,
d) Mal-mülk, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumak,
e) Afet sonrasında hayatı normalinden daha iyi bir şekilde dönüştürmek
7) Afet yönetimi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Afet yönetimi temelde bir kriz yönetimi biçimidir.
b) Afet Yönetiminin ana bileşenlerinden birisi halkla ilişkilerin geliştirilmesidir.
c) Afet ve acil durumlarının farklı bir kurum tarafından yürütülmesi mümkündür.
d) Afet ve Acil Durum Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
daha önce dağınık bir durumda olan, afet ve acil durum yönetimleri ile ilgili çeşitli kurumlar
tek çatı altında toplanmıştır.
e) Afetin büyüklüğü ve etkisine bakılarak kriz yönetimine geçilmesi yönünde karar
verilebilir.
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8) Afet yönetiminin dört ana evresi içinde hangisi yoktur?
a) Kayıp, zarar azaltma ve önleme
b) Hazırlıklı olma - Tahmin ve Erken Uyarı - Afetler
c) Planların gözden geçirilmesi
d) Müdahale - Etki Analizi
e) İyileştirme - Yeniden Yapılandırma
9) Olağanüstü durum ne kadar süreliğine ilan edilebilir?
a) İki ayı geçmemek üzere
b) Bir seneyi geçmemek üzere
c) Altı ayı geçmemek üzere
d) Dört ayı geçmemek üzere
e) Süresiz
10) Olağanüstü hâl (Durum) nasıl ilan edilir?
a) TBMM tarafından
b) Cumhurbaşkanı tarafından
c) Bakanlar kurulunun teklifi ve TBMM’nin onayıyla
d) Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından
e) Başbakanın teklifi, Cumhurbaşkanının onayı ile

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) b, 4) b, 5) e, 6) c, 7) c, 8) c, 9) c,10) d
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7. AFETLERDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN
KULLANILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri
7.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları
7.3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Acil Durum ve Afet Yönetiminde Kullanımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Coğrafi Bilgi Sistemleri nedir?
2) Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları nelerdir?
3) Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Acil Durum ve Afet Yönetiminde Kullanım
yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

- Coğrafi Bilgi Sistemleri

- Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Kullanım
Alanları

- Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Kullanım
Alanlarının öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Acil Durum
ve Afet Yönetiminde
Kullanım yöntemleri

- Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin Acil Durum
ve Afet Yönetiminde
Kullanım yöntemlerinin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi veri türlerini, yakalamak, depolamak,
işlemek, çözümlemek, yönetmek ve sunmak için, büyük bir etki alanı ve bağlamlarda,
operasyonların çeşitli coğrafi çözümlemesini ve uygulamalarını kullanmak için tasarlanmış
yetenekleri sunmaktadır.
Bir ülke kara sınırlarından ve hava ve deniz sahasından başlayan acil durum ve afet
yönetimi konusu küresel ve özgür dünya içerisinde lokal bölgelerde ve kritik tesislerde de
önemini devam ettirmektedir. Ülke içinde yer alan bir nükleer tesis veya bir kimyasal fabrika
gibi kritik tesisler için tüm çevre şartları da değerlendirilerek coğrafi konuları da kapsayan
topyekûn bir risk yönetimi sistemi kurulması gerekmektedir.
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7.1. Coğrafi Bilgi Sistemleri
Karmaşık sosyal, ekonomik, çevresel vb. sorunların çözümüne yönelik dünya ya da
uzaya ait mekâna/ konuma dayalı karar verme süreçlerinde kullanıcılara yardımcı olmak
üzere, büyük hacimli coğrafi verilerin; toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi,
mekânsal analizi, sorgulaması ve sunulması fonksiyonlarını yerine getiren donanım, yazılım,
personel, coğrafi veri ve yöntem bütünüdür.
CBS, genel bir kavram olup; çeşitli kullanım alanlarına ve tematik konulara yönelik
olarak geliştirilen CBS uygulamaları vardır. Bu CBS uygulamaları, Kent Bilgi Sistemi,
Orman Bilgi Sistemi, Karayolları Bilgi Sistemi, Arazi Bilgi Sistemi, Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi (TAKBİS), Lojistik Bilgi Sistemi, İç Güvenlik Bilgi Sistemi, Araç İzleme Bilgi
Sistemi, Trafik Bilgi Sistemi, Kampüs Bilgi Sistemi, Deprem Bilgi Sistemi, Harita Bilgi
Sistemi, vb. şekilde adlandırılırlar.
CBS, kavramsal bir sınıflamada hiyerarşik olarak öncelikle Sistem, sonra Bilgi
Sistemi kategorisi altında yer alır. İşlevsel bir sınıflamada ise CBS, öncelikle Teknoloji,
sonra Bilgi Teknolojisi altında yer alır.
Coğrafi Bilgi Sistemi, coğrafya, haritacılık ve bilgisayar bilimleri ile ilgili bir
teknoloji olup Coğrafi Veri Altyapısı bileşenlerinden Bilgi Teknolojileri kapsamında yer
alır. Görsel tabanlı verilerin işlenip amaca uygun kullanılmasında olanak sağlar.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), İngilizce Geographical Information Systems (GIS)
ifadesinin Türkçeye çevrilmiş hali olup, kullanıcıların çok farklı disiplinlerden olması
nedeniyle, bu kavram da değişik şekillerde tanımlanmaktadır. Özellikle CBS'nin dünyada
konumsal bilgi ile ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşlar arasında geniş bir merak uyandırması,
gelişmelerdeki hızlı değişiklikler, özellikle ticari beklentiler, farklı uygulama ve fikirler,
CBS'nin standart bir tanımının yapılmasına henüz izin vermemiştir. CBS, bazı
araştırmacılara göre” konumsal bilgi sistemlerin tümünü içeren ve ihtiyaç duyduğu
konuya göre coğrafi bilgiyi irdeleyen bilimsel bir kavram, bazılarına göre; konumsal
bilgileri dijital yapıya kavuşturan ve analiz eden bilgisayar tabanlı bir araç, bazılarına
göre de; konumsal bilgi ve analiz gerektiren her türlü organizasyona yardımcı olan bir
veri tabanı yönetim sistemi” olarak nitelendirilmektedir.
Buna göre en genel haliyle CBS tanımı aşağıdaki şekildedir;
"Coğrafi Bilgi Sistemleri; konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafikolmayan bilgilerin toplanması, birleştirilmesi, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya
sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemidir.”
Zamansal Coğrafi Bilgi Sistemi (ZCBS) Coğrafi varlıkların gerek grafik gerekse
grafik olmayan konumsal bilgilerinde zamanla meydana gelen değişimleri izleyebilen ve
analiz edebilen coğrafi bilgi sistemidir.
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7.2. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları
CBS teknolojisi bilimsel araştırmalar, kaynak yönetimi, varlık yönetimi, alt yapılar
(doğalgaz, elektrik, su), arkeoloji, çevresel etki değerlendirmesi, peyzaj mimarlığı, kentsel
planlama, kartografya, kriminoloji,
coğrafi
tarih, pazarlama, lojistik,
maden
haritalama, haritacılık, tarım ekili tarım alanlarının tespiti ve toplam mahsülün
hesaplanması, güvenlik ve askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip
sistemleri, meteoroloji, arama kurtarma ve diğer amaçlar için olduğu gibi acil durum ve afet
yönetiminde de etkin olarak kullanma alanları vardır.
Örneğin, CBS doğal afetlerde acil müdahaleleri kolaylaştırmak için hesaplamalar
yapmaya olanak tanır. CBS yeni sulak alanların bulunmasında ve bu alanların korunmasında
kullanılabilir. CBS şirketler tarafından avantaj sağlaması amacıyla yeni pazar alanları
bulmak için kullanılabilir.
Daha genel manada CBS, analizler yapma imkânı sunan ve bu analiz sonuçlarına
göre doğru kararlar vermeyi kolaylaştıran bir sistemdir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), coğrafi veri türlerini, yakalamak, depolamak,
işlemek, çözümlemek, yönetmek ve sunmak için, büyük bir etki alanı ve bağlamlarda,
operasyonların çeşitli coğrafi çözümlemesini ve uygulamalarını kullanmak için tasarlanmış
yetenekleri sunar
Jeo uzamsal çözümleme, CBS kullanılarak, özellikle ekoloji, jeoloji ve epidemioloji
alanında, çevre ve yaşam bilimleri sorunları için geliştirilmiştir. Bu savunma, istihbarat,
kamu hizmetleri, doğal kaynaklar (yani Petrol ve Gaz, Orman vb), sosyal bilimler, tıp ve
Kamu Güvenliği (yani acil durum yönetimi ve kriminoloji) de dâhil olmak üzere hemen
hemen tüm endüstriler için genişletmiştir. Uzamsal istatistik genellikle gözlem yerine
deneylere öncelikle tanır.
Jeo uzamsal çözümleme 2D ve 3D haritalama işlemleri ve uzamsal istatistik ötesine
geçer. Şunları içerir:
Yüzey çözümlemesi — özellikle çözümleme bu tür degrade, görünürlük ve
yönüyle ve analiz yüzeyi gibi veri "alanları" fiziksel yüzeylerin özellikleri;


Şebeke analizi — bu tür ağların içinde ve etrafında akımlarının davranışını
anlamak için doğal ve insan yapımı ağların özelliklerini inceleme, ve konumsal
çözümlemesi. CBS tabanlı ağ çözümlemesi gibi, hidroloji ve ulaşım araştırmalarında
bulunanlar, böyle güzergâh seçimi ve tesis yeri gibi, yöneylem araştırması alanında çekirdek
konular gibi sorunlar ve sorunları kullanabilmek için geniş bir yelpazede ele alır. Birçok
durumda yerleşim problemleri ağlarıyla ilgilidir ve bu amaç için tasarlanmış araçları ile ele
alınmaktadır, ancak diğerlerinde mevcut şebekeleri az veya hiç ilgisiz olabilir, ya da
modelleme sürecinde dâhil elverişsiz olabilir. Böyle yeni yol ya da boru hattı yönlendirme,
bölgesel depo yeri, cep telefonu direk konumlandırma veya kırsal toplum sağlık sitelerinin
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seçimi özel olarak kısıtlı şebekeye dâhil değildir, sorunlar, etkili mevcut fiziksel ağlara
başvuru kaynağı olmadan (en azından başlangıçta) çözümlenebilir. Uygun bir ağ veri kümesi
mevcut değildir, ya da kullanılan ya da konum algoritması çok karmaşık ya da başkaca
yapılandırmaları çok sayıda simülasyon incelenmesini içerir, burada "düzlemi içinde" çok
büyük ve pahalı, konumsal çözümlemesi de geçerlidir.
Coğrafi görselleştirme — görüntüleri, haritaları, diyagramları, grafikleri, 3D
görünümleri ve bunların ilişkili tablo veri setlerinin oluşturulması ve manipülasyon. CBS
paketleri giderek artan, 2.5D yüzey temsilleri üzerindeki görüntüleri dökümlü, durağan bir
yapı sağlayan veya görünümleri dönen bir, böyle bir araç yelpazesi sunar; animasyonlar ve
uçucu geçişler, devingen bağlama ve fırçalama ve uzay-zamansal görselleştirilmesini sunar.
Bu araçlar resimleri hızla değişen olmasına rağmen, ikinci sınıf, az gelişmiş olup, kısmen
uygun uyumlu veri kümesi ve mevcut analitik yöntemlerin sınırlı kümesinin sınırlı aralığını
yansıtmaktadır. Tüm bu tesisler analitik süreci boyunca uzamsal analizinde kullanılan
çekirdek araçları (veri keşif, desen ve ilişkilerinin belirlenmesi, model inşaat ve sonuçların
bildirilmesi) güçlendirmektedir.


Geleneksel uzamsal işlem öncelikli olarak kişisel bilgisayarlar (PC) veya sunucular
üzerinde yapılmıştır. Bundan dolayı taşınabilir cihazların artan kabiliyetleri ile, taşınabilir
cihazlarda coğrafi bilgisayar hızlı büyüyen bir eğilimdedir.[4] Bu cihazların taşınabilir
olması, yanı sıra Küresel Uydu Konumlandırma Sistemi (GNSS - Global Navigation
Satellite System) alıcıları ve barometrik basınç sensörleri olarak yararlı olan sensörlerin
varlığı, bu alanda coğrafi bilgi yakalamayı ve bunları işlemeyi elverişli hale getirir.
Taşınabilir cihazlar üzerinde coğrafi bilgiyi yerel işleme ek olarak, başka büyüyen bir
eğilimde bulut tabanlı coğrafi bilgi işlemdir. Bu mimaride, veri işlenmesi ve nihai depolama
için veriler bulut tabanlı sunuculara iletilir, sonra taşınabilir cihazlar kullanılarak alanda
toplanan verilerle gerekli sonuçlar edinilebilir. Benzer bir şekilde, mekânsal bilgi kablosuz
veri bağlantısı mevcut yerlerde coğrafi bilgilerin büyük veri tabanlarına erişimini sağlayan,
bulut üzerinden bağlanan taşınabilir cihazlarda kullanılabilir hale getirilebilmektedir.

7.3. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Acil Durum ve Afet Yönetiminde
Kullanımı
Kamu ve/ veya Özel Sektörde güvenlik gerektiren ekonomik ve sosyal boyutu
yüksek olan tesis ve işletmelerin saldırıya uğraması, herhangi bir doğal afete maruz kalması
ve bu tür nedenlerle görevlerini yapamaması durumunda ciddi zararların olacağı, ekonomik
ve sosyal hayatın sekteye uğrayacağı, bunun yanında risk ve kriz yönetimi ile emniyet ve
güvenlik konularında faaliyet gösteren kurumlara ek yükler getireceği aşikârdır.
Her kritik altyapı ya da tesis kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan tehlikelere maruz
olabileceği gibi, deprem, sel, toprak kayması ya da volkanik patlamalar gibi doğa olaylarının
yanında terör ya da diğer düşman güçler tarafından yöneltilen saldırılara da maruz
kalabilirler.
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Bir ülkede enerji (elektrik, petrol, doğalgaz hatları vb.), ulaşım (karayolu, demiryolu,
hava ve deniz limanları) vb. sektörlerde yaşanabilecek aksaklıkların o ülkeyi ne derece
etkileyeceği bilinmekle birlikte buna benzer başka alanlarda da güvenliğin sağlanması
ihtiyacı hemen her alanda kendini göstermektedir.
Bir ülke kara sınırlarından ve hava ve deniz sahasından başlayan güvenlik konusu
küresel ve özgür dünya içerisinde lokal bölgelerde ve kritik tesislerde de önemini devam
ettirmektedir. Ülke içinde yer alan bir nükleer tesis veya bir kimyasal fabrika gibi kritik
tesisler için tüm çevre şartları da değerlendirilerek coğrafi konuları da kapsayan topyekûn
bir güvenlik sistemi kurulması gerekmektedir.
Sadece fiziki güvenlik tedbirleri ile sağlanan bir güvenliğin sadece giriş çıkışları
kontrol edebileceği veya tesis dinamikleri açısından bir güvenlik tesis edeceği bilinmektedir.
Ancak, yakında olan bir barajın taşmasının, volkanik bir patlamanın, erozyon ya da
meteorolojik bir olayın tesisi ne kadar etkileyeceğinin, ya da o tesiste çalışan insanların
yaşadığı yerleşim bölgesinin yok olmasının sonucunda sistemde yaşanacak aksaklığın da
birlikte değerlendirilmesinin güvenlik sistemine kazandıracağı çok şey bulunmaktadır.
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Uygulamalar
1) Bir tesisin acil durum ve afet yönetimine ilişkin plan dosyasını gözden geçiriniz
ve bu dosya kapsamının coğrafi bilgi sistemi ile entegre olduğunu tahayyül ediniz.
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Uygulama Soruları
1) Bir tesisin acil durum ve afet yönetimine ilişkin plan dosyasının coğrafi bilgi
sistemi ile entegre olması acil durum ve afet yönetimini daha etkin kılar mı?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir tesisin acil durum ve afet yönetimine ilişkin plan dosyasının coğrafi bilgi sistemi
ile entegre olması acil durum ve afet yönetimini daha etkin hale getirir.
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8. AFET LOJİSTİĞİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER –I-
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Lojistik Faaliyetlerin Temel Kriterler
8.2. Tersine Lojistik
8.3. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi

119

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Lojistik faaliyetlerin temel kriterleri nelerdir?
2) Tersine lojistik nedir?
3) Lojistik yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Lojistik Faaliyetlerin Temel Lojistik Faaliyetlerin Temel
Kriterler
Kriterlerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Tersine Lojistik

Tersine Lojistiğin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

Lojistik Yönetimi ve
Tedarik Zinciri Yönetimi

Lojistik Yönetimi ve
Tedarik Zinciri Yönetimi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Tersine Lojistik



Tedarik Zinciri Yönetimi
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Giriş
Acil durum ve afet yönetimini çağdaş gelişmeleri çoğunlukla lojistik alanındadır.
Afetlerde lojistiğe ilişkin olarak birçok teknik ve teknolojik ilerlemeler söz konusudur.
Bu bölümde ise tersine lojistik ve tedarik zinciri yönetimi olmak üzere iki başlığa
yoğunlaşacağız:
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8. AFET LOJİSTİĞİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER –ILojistiğin prensiplerini aşağıdaki gibi inceleyebiliriz
 Standartlık; Desteklenen sistemlerde kullanılan lojistik hizmetlerin standart
olması kayda değer kolaylıklar sağlar. Standartlık konusunda müşterek çalışabilme,
kullanılabilme, yönetilebilme asgari hedefleri olmalıdır. Lojistikle ilgili uygulamalarda
uluslararası standartların kullanılması gerekir. Malzemede, hizmetlerde ve usullerde
uluslararası standartlara uyulması halinde ekonomik faydalar sağlanırken zamandan da
tasarruf yapılır. Taşıma ve elleçleme ekipmanının belli ölçülerde olmasına en güzel
örneklerden birisi standart tip konteynırlardır.
 Yeterlilik; Lojistik kaynakların destek yeterlilik seviyesinde belli oranlar
yakalanmalıdır. Yeterli desteğin sağlanamadığı lojistik operasyonlar, desteklenen
uygulamaları başarısızlığa götürür. Yeterlilik prensibine uymak için fazla stok yerine
optimum stok üzerinde durulmalıdır. Bir başka ifade ile sürdürülebilirlik ve karşılanabilirlik
esas alınmalıdır.
 Elastikiyet; Lojistik teşkilat ve usullerin değişen durumlara, görevlere ve
konseptlere uyum sağlayabilecek bir yapılanma içinde olunmalıdır.
 Sadelik; Komplex oluşumlar yerine hem planlamada hem de icrada lojistiğin
tüm alanlarında sadelik esas alınmalıdır. Sadelik etkinliği arttırır. Sadeliğin sağlanması
neticesinde kaynakların etkin kullanımı sağlanır.
 İzlenebilirlik ve Şeffaflık; Destek faaliyetlerin en azından bilmesi gereken
prensibine çok aykırı olmayan durumlarda görünür olması sisteme olan güveni arttıracaktır.
Ayrıca elektronik imkânlarla bilgi işlem teknolojisi kullanımı ile tüm operasyonların miktar,
durum, zaman ve yer itibariyle en gerçekçi biçimde izlenebilmesi; sorunların önceden veya
en erken çözülmesi adına gereklidir.
 Koordinasyon ve İşbirliği; Lojistik faaliyetlerde tüm taraflar işbirliği halinde
olmaları halinde etkinlik artar. Müşterek faaliyet kurum veya işletme içinde olabileceği gibi
tedarik zincirinin tüm tarafları arasında olmalıdır. Lojistik desteğin etkinliğinin sağlanması
koordinasyon sağlanması koşuluna bağlıdır. Lojistik planlamacılar ile icracılar ve müşteriler
arasında mutlaka koordinasyon sağlanır.
 Etkinlik; Başta maliyet olmak üzere tüm fonksiyonel operasyonların etkinliğinin
sürekli sorgulanması ve süreçteki değer yaratmayan faaliyetlerin elimine edilmesi gerekir.
 Güvenilirlik; Kurulan lojistik destek sisteminin ön görülen veya planlanan
zamanlarda beklenen miktarda ürün ve hizmeti sağlamasına yönelik inanç birçok getiriyi
beraberinde getirecektir. Sisteme güven duyulmayan ortamlarda emniyet stoku
bulundurulması başta olmak üzere birçok gereksiz gayret oluşması önlenemez.
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 Öncelik; Hangi birimlerin, hangi malların veya hangi hizmetlerin öncelikli
olması lojistik kanallarında olası yetersizlikte ara kademelerdeki karar vericilerin zaman
kaybetmesine ve hata yapmasına engel olacaktır.
 Otorite; Lojistik sistemde yetkiler net bir şekilde belirlenmeli, yetki aşımı veya
yetkinin kullanılmaması gibi durumların önüne geçilmelidir.
Bu prensiplerin tüm lojistik faaliyetlerin planlaması esnasında ve icrasının öncesinde
bu prensiplerin her birisine uyulduğunun kontrol edilmesi gerekir.

8.1.1. Lojistik Faaliyetlerin Temel Kriterler
Performans ölçümü genel bir tanımla, amaçlara ulaşmada uygulanan yöntemlerin
etkinliğini ve verimliliğini belirleme faaliyetleridir. Etkinlik hedefe, standarda, plana ulaşma
iken, Verimlilik çıktıya oranla girdilerin etkin kullanımıdır. Her etkin faaliyet verimli
olmayabileceği gibi her verimli faaliyet kısa vadede etkin olmayabilir. Bazı hallerde etkinlik
önemli olabilir, ama uzun vadede hem etkinlik hem de verimlilik önemlidir. İşletmelerde
lojistik faaliyetlerde performans yönetiminin amacı, örgütün ve çalışanlarının hedeflerine
ulaşmalarını sağlamaktır. Bu temel amaçların yönetsel, araştırma ve geliştirmeye yönelik
aşağıdaki şekilde ifade edilebilmektedir. Bunlar;


Lojistik faaliyetlerin hedeflerini, açık ve tanımlanmış hedeflere dönüştürmek,

 Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan performans göstergelerini
belirlemek,
 Belirlenen performans göstergelerini, sürece ve çalışanlara zamanında ve eşit
şekilde uygulamak,
 Faaliyetlerden beklenen performans
karşılaştırmak ve değerlendirmek,


sonuçlarıyla,

gerçekleşen başarıyı

Yönetici ile çalışanlar arasında etkin bir iletişim ve anlayış ortamı geliştirmek,

 Performansın geliştirilmesi ile ilgili yönetici ve çalışanlarla ortak çaba
harcamak,


Başarı göstergelerini belirlemek ve ödüllendirmek,



Faaliyetlere ilişkin güçlü ve zayıf yönleri belirlemek,



Geri bildirimin etkinliğini arttırmak,

 Eğitim ve geliştirme gibi ihtiyaçların belirlenmesine yönelik olarak gerekli
bilgiyi sağlamak,
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 Faaliyetlerin en optimal şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli yöntemleri
tasarımlamak gibi amaçlar güdülmektedir.
Lojistik faaliyetlerde performans yönetiminin kapsamı ise; ölçüm ve denetim
sistemleri, lojistik faaliyetlerin performansını; toplam sistem, alt sistemler ve bu alt
sistemlerin bileşenleri sürecinde ayrı ayrı ve bu süreçlerin birbirleri ile etkileşimini
bütünleşik olarak analiz edecek bir yapıda olmalıdır. Bu açıdan, ölçümlemeler aşağıdaki
alanları kapsamalıdır. Bunlar;


İşletmenin mevcut ve potansiyel pazar payı,



Tedarik, satın alma, depolama, ürün tasarımı, ürün kalitesi,



Üretim ve satış düzeyi,



Tedarik, üretim ve dağıtım sürecinin verimliliği ve etkinliği,



Finansal sonuçlar, satış gelirleri ve karlılık,



Yatırımlar ve getirileri,



Müşteri servisi.

Performans ölçüm sistemlerinin tasarımlanmasında dört aşamalı bir süreç
izlenmektedir. Bu sürecin etkinliği, performans yönetimine ışık tutacak bilgilerin ortaya
çıkarılmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu süreçler;


Ölçümü yapılacak sistemin tanımlanması,

 Ölçümü yapılacak performans alanlarının belirlenmesi ve göstergelerin
seçilmesi,


Ölçümler için veri toplama ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi,



Sistemin Uygulanması, Denetlenmesi ve Sürdürülmesi,

Yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olarak performans göstergelerinin işletmelerin
tüm sistemi, yapısı ve süreçleri dâhilinde düşünülmesi ve oluşturulması gerekmektedir.
İşletmeler müşteri tercihleri doğrultusunda kaliteli ürünlerin düşük maliyetle üretilerek,
istenilen yer ve zamanda kullanıma sunmaları yoluyla başarılı olmaktadır. Performans
göstergeleri, genellikle belirli bir amaca ulaşmak için doğrudan veya dolaylı olarak bilgi
sağlayan ölçümlemeler için kullanılmaktadır. Performans göstergeleri, performansa ilişkin
bazı boyutların doğrudan, net ve eksiksiz bir şekilde ifade edilmesidir. Lojistik faaliyetlerde
temel performans göstergeleri şöyle sıralayabiliriz;


Kalite
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Maliyet



Esneklik ve Hız



Verimlilik



Etkinlik



Yenilikçilik



Müşteri Memnuniyeti



Pazar Yönlülük



Güvenilirlik



Finansal Analizle İlgili Göstergeler



Diğer Göstergeler

8.1.2. Tersine Lojistik
Literatürde bazı yazarlar lojistiği “modern taşıma sisteminin kalbidir” olarak
tanımlamaktadır. Lojistik; ürünleri/ hizmetleri/ bilgileri olması gereken yere ulaştırmak için
taşıma, depolama, kontrol, planlama faaliyetleri entegre bir şekilde gerçekleştirir. Lojistik
yönetimi müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün, hizmet ve onlarla
ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkili ve verimli bir şekilde ileri
ve ters yönlü akışın gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve planlanmasıdır. Akış
ters yönlü olduğunda karşımıza tersine lojistik kavramı gelir.
Kaynakların kıt olduğu ve/veya kıtlaştığı günümüzde üretim yapan firmalar mevcut
üretimi artırarak daha az kaynak kullanmayı ve daha az atık oluşturmayı hedeflemektedir.
Bunu sağlamak için kullanılan birçok yöntemden biri de atıkların yeniden üretime alınarak
değerinin artırılmasıdır. Böylece atık azalmakta, atıkların katma değeri artmaktadır. Tüketim
noktasından geri dönen ürünlerde çeşitli değerlendirme yöntemleri (yeniden üretim, tamir,
düşük fiyata satış vb.) ile maliyetler düşmekte kar artmaktadır. Tersine lojistik, geri dönen
kaynakların (hammadde, yarı mamul, ürün, bilgi vb.) yeniden değer kazandırılması ya da bu
mümkün değilse çevreye zarar vermeden yok edilmesi faaliyetlerini içermektedir.
Tersine lojistik faaliyetlerinde, (ileri) lojistikte bulunan birimlerden daha fazla birim
gerekir. Tersine lojistikte belirsizlikler lojistik sistemine göre daha fazla olduğundan bu
kapsamda yapılan planlama, üretim, kontrol faaliyetleri daha karmaşıktır.
Tersine lojistik üretim yapan işletmelere temel olarak aşağıdaki faydaları sağlar;
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 Çeşitli sebeplerle geri dönen ürün ve ürünü oluşturan alt parçaların yeniden
değerlendirilerek katma değerinin artırılması.


Geri kazanılan ürün ile karın en çoklanması (maksimizasyonu).



Atık geri dönüşümü ile çevresel yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

 Müşteriye ürünü geri alım garantisi, satış sonrası hizmet gibi girişimlerle müşteri
ilişkileri yönetiminde iyileştirme.
Firmalar tersine lojistiği daha çok rekabet aracı olarak görmektedirler. Ancak tersine
lojistik firmalara birçok fayda sağlamakla birlikte günümüz şartlarında atık geri
dönüşümüyle ilgili firmaları zorlaması ve çevreye sağladığı fayda önemlidir.
Tersine lojistik sistemlerinin stratejik faktörleri, stratejik maliyet, genel kalite,
müşteri hizmeti, çevresel konular ve yasal zorunluluklardır.

8.1.3. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik, malların (hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürün), hizmetlerin ve bunlarla
ilgili bilgilerin ilk noktasından kullanım noktasına kadar verimli, etkili akışının müşteri
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanması, uygulanması ve kontrol edilme sürecidir.
Lojistik yeni bir kavram olmaktan çok zamanla gelişen ve içeriği değişen oldukça eski bir
kavramdır. Lojistik; bilgi, sevkiyat, envanter, malzeme taşıma, depolama ve paketlemenin
entegrasyonunu içerir. Lojistiğin sorumluluğu, hammadde, yarı mamul ve bitmiş ürünün
ihtiyaç duyulan yerde ve mümkün olan en düşük maliyetle; coğrafik olarak
konumlandırılmasıdır. Tedarik zinciri yönetimi, lojistik yönetim kavramını veya daha iyisi’
entegre edilmiş lojistik yönetim’ kavramının bir adım ötesidir.
Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri içerisinde yer alan tüm tedarikçilerin,
imalatçıların, dağıtım firmalarının ve perakendecilerinin son müşteri üzerinde yoğunlaşarak
işbirliği içerisinde tüm faaliyetlerini planlamaları, organize etmeleri, uygulamaları ve
kontrol etmeleridir.
Tedarik zinciri yönetimi, malzemelerin ve tamamlanmış malların, satıcıdan
müşteriye kadar olan akışının potansiyel ara duraklar olarak üretim vasıtaları ve depolar
kullanılarak etkili yönetimidir. Buna karşın bu faaliyet, yeni bir kavram değildir. İşletmeler
son yıllarda tedarik zincirine uygun yapının verilmesi sonucunda müşteri hizmet seviyelerini
iyileştirebileceği, sistemdeki fazla envanterin azaltılabileceğini ve işletme ağındaki gereksiz
maliyetlerin kısılabileceğine dikkat etmektedir.
Tedarik zinciri yönetimi, bir pazarlama kanalındaki tüm düzeyler arasında formal bir
bağdır. Zincirin, hammadde tedarikçilerinden, üretimin değişik düzeylerine ve nihai
müşteriye dağıtımına kadar, her bir halkasına eğilen bir tekniktir. Tedarik zinciri yönetimi
müşteriyi memnun edecek bir şekilde daha iyi bir şekilde ürün ve hizmet üretip sunmak için
genişleyen bir faktörler bileşenini planlama ve kontrol etme amacıyla ileri teknoloji, bilişim
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yönetimi ve yöneylem araştırmaları matematiği kullanır. İleri seviyede programlar, ilişkisel
veri tabanları ve buna benzer teknik araçları kullanır. Teknolojisi karmaşık olsa bile, tedarik
zinciri yönetiminin en önemli kavramları ve çalışma teknikleri oldukça anlaşılırdır.
Tedarik zinciri, hammaddenin yeryüzünden çıkarılmasından başlar ve ürün tekrar
kullanıldığında veya atıldığında sona erer. Tedarik zincirindeki yönetim taktiği aradaki
teşebbüs ve operasyonları yönetmektir: tedarikçilerden müşterilere, malzeme satın almadan
ürün tasarımına ve tüketici sonrası yeniden kullanıma, depolamadan dağıtıma… Tedarik
zincirinin bu kadar karmaşık olmasının nedeni, bazı istisnalar dışında hiç kimsenin veya
hiçbir departmanın yukarıdaki elemanların tümü hakkında sorumluluk veya bilgi sahibi
olmamasıdır. Bu karmaşıklığa rağmen, tedarik zincirinin entegre edilmesinden sağlanan
faydalar fazladır. Bu karmaşık ilişkileri yönetmek için bir yığın bilişim teknolojisine ihtiyaç
vardır: barkod tarayıcıları, elektronik veri değiş-tokuşu (EDI), uzman sistemler ve
simülasyon yazılımları. Bilgi ve bilişim teknolojileri tedarik zinciri treninin lokomotif
gücüdür. İlke, stokların bilgi ile yer değiştirmesidir. Tedarikçi ve müşterilerle iyi ilişkiler
kurma sanatı, eski satın alma ve muhasebe fonksiyonlarını yeniden yapılandırma ve işlevler,
hatta işletmeler arası ekipler kurabilme yeteneği de en az adı geçen teknolojiler kadar
önemlidir.
Tedarik zincirindeki her bir oyuncunun amacı, en yeni bilgiyi zincirdeki diğer
firmalara iletmek ve bu şekilde daha mükemmel arz ve talep dengesi sağlamaktır. Tedarik
zincirinin kısa vadeli amacı gereksiz stokları ortadan kaldırmak ve üretim ile müşteriye
cevap verebilme hızını artırmaktır. Uzun vadeli stratejik amaç ise, müşteri beklentilerini
doğru yerde teslim edilmiş doğru ürünle karşılamak, bu şekilde pazar payını ve karları
artırmaktır. Tedarik zinciri için ürünü kaynağından tüketim noktasına en kısa zaman ve en
düşük maliyette götürmek esastır.
Tedarik zincirinin amacı;
 Müşteri tatminini artırmak,


Çevrim zamanını azaltmak,



Stok ve stokla ilgili maliyetlerin azaltılmasını sağlamak,



Ürün hatalarını azaltmak,



Faaliyet maliyetini azaltmak

Olarak sayılabilir.
Tedarik zinciri aynı zamanda bir elemanlar zinciridir. Elemanlar arasında sürekli
güncellenen ve yakın bir ilişki vardır ve tedarik zincirinin doğası gereği olmalıdır. Bir tedarik
zincirinin elemanları şunlardır;


Tedarikçiler (yan sanayi, taşeron, ana sanayi imalat atölyeleri)
129



Ana sanayi (nihai ürünü üreten)



Dağıtıcılar (genel distribütörler, toptancılar), bayiler (perakendeciler)



Müşteri (tüketici)

Tedarik Zinciri Yönetiminin işletmeler arası işbirliği sonucunda sağladığı bilgi
paylaşımları yardımı ile kaynakların gereksiz kullanımı ve zaman israfından kaçınılması gibi
yararları başta olmak üzere oldukça fazla yararından bahsetmek mümkündür. Bu yararlardan
bazıları Tedarik Zinciri Konseyince şu şekilde ifade edilmiştir.


Teslimat performansının iyileşmesi,



Stokların azalması,



Çevrim süresinin kısalması,



Tahmin doğruluğunun artması,



Zincir boyunca verimliliğin artması,



Zincir boyunca maliyetlerin düşmesi,



Kapasite gerçekleşme oranının artması
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Uygulamalar
Bir tesisin acil durum ve afet yönetimine ilişkin plan dosyasını gözden geçiriniz ve
bu dosya kapsamının lojistiğe ilişkin bölümlerini bu derste konu ettiğimiz başlıklarla
ilişkisini tahlil ediniz.

131

Uygulama Soruları
Gözden geçirdiğiniz tesis acil durum ve afet plan dosyasının lojistiğe ilişkin
bölümlerini bu derste konu ettiğimiz başlıklarla ilişkisi ne düzeydedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir tesisin acil durum ve afet yönetimine ilişkin planının lojistiğe ilişkin bölümlerini
ters mühendislik ve tedarik zinciri yönetimini kapsamalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Lojistiğin Prensipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Standartlık
b) Etkinlik
c) Güvenilirlik
d) Sayılabilirlik
e) Koorddinasyon ve İşbirliği
2) Lojistiğin prensipleri arasında sayılan İZLENEBİLİRLİLİK/ ŞEFFAFLIK
prensibinde aşağıdakilerden hangisi sayılamaz
a) Görünür olmak
b) Operasyonların durumunun izlenmesi
c) Operasyonların zamanının izlenmesi
d) Kaynakların kontrolü
e) Önceden çözüm üretilmesi
3) Lojistiğin prensipleri arasında sayılan standartlıkta asgari hedefler arasında
aşağıdakilerden hangisi vardır?
a) Tutarlılık
b) Esneklik
c) c)Kararlılık
d) Müşterek Çalışabilme
e) Eşgüdüm
4) Lojistik faaliyetlerde temel performans göstergeleri arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
a) Sertifikasyon
b) Güvenilirlilik
c) Kalite
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d) Maliyet
e) Yenilikçilik
5) Tersine mühendislik için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir
a) Daha az personel gerektirir
b) Belirsizlik yoktur
c) Fazladan birim gerektirir
d) Olağan lojistikten farkı yoktur
e) Faaliyetler daha sadedir
6) Tedarik Zinciri Yönetimi içinde hangisi yoktur
a) Dağıtım firmaları
b) Denetçiler
c) Tüm tedarikçiler
d) Perakendeciler
e) İmalatçılar
7) Tedarik Zinciri Amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz
a) Ürün hatalarını azaltmak
b) Çevrim zamanını azaltmak
c) Müşteri tatminini azaltmak
d) Üzün hatalarını azaltmak
e) Stok ve stokla ilgili maliyeti azaltmak
8) Tedarik Zincirinin Elemanları arasında hangisi sayılamaz
a) Kontrol Mühendisleri
b) Bayiler
c) Dağıtıcılar
d) Tedarikçiler
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e) Müşteriler
9) Tedarik Zincirinin Faydaları arasında hangisi sayılamaz
a) Birim maliyetin düşmesi
b) Stokların azalması
c) Kapasite gerçekleşme oranının artması
d) Zincir boyunca maliyetlerin azalması
e) Teslimat performansının iyileşmesi
10) Lojistik Faaliyetlerin Temel Kriterleri arasında aşağıdakilerden hangisi
sayılamaz
a) Yöntemleri Tasarımlamak
b) Hedefleri, Açık ve Tanımlanmamış Hedeflere Dönüştürmek
c) Yönetici ve Çalışanlarla Ortak Çaba Harcamak
d) Geri Bildirimin Etkinliğini Arttırmak
e) Performans Göstergelerini

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) d, 4) a, 5) c, 6) b, 7) c, 8) a, 9) a, 10) b
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9. AFET LOJİSTİĞİNDE ÇAĞDAŞ GELİŞMELER –II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Afet lojistiği ve işletme lojistiği arasındaki ilişki
9.2. Afet lojistiği ve işletme lojistiği karşılaştırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet lojistiği ve işletme lojistiği arasındaki ilişki nedir?
2) Afet lojistiği ve işletme lojistiği karşılaştırması sonuçları neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

- Afet lojistiği ve işletme
lojistiği arasındaki ilişki

- Afet lojistiği ve işletme
lojistiği arasındaki ilişkinin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet lojistiği ve işletme
lojistiği karşılaştırılması

- Afet lojistiği ve işletme
lojistiği karşılaştırılarak
farkların tespit edilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


İsletme lojistiği



Afet lojistiği
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Giriş
Acil durum ve afet yönetimini çağdaş gelişmeleri çoğunlukla lojistik alanındadır.
Afetlerde lojistiğe ilişkin olarak birçok teknik ve teknolojik ilerlemeler söz konusudur.
Bu bölümde ise tersine lojistik ve tedarik zinciri yönetimi olmak üzere iki başlığa
yoğunlaşacağız:
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9.1. Afet lojistiği ve işletme lojistiği arasındaki ilişki
Afet ve acil durum lojistiği, insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden
etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve
sistemlerden oluşur
Afet Lojistiğinde, lojistik fonksiyonu altında aşağıdaki şekilde faaliyet grupları yer
almıştır:
 Haberleşme: Mevcut organizasyonda “Müdahale/ Operasyonlar” temel
fonksiyonu altında yer alan “Haberleşme” faaliyetleri, esas itibarıyla bir lojistik faaliyet
olduğundan “Lojistik” temel fonksiyonu altında öngörülmüştür.
 Taşımacılık: Lojistiğin ana faaliyeti olan taşımacılık(ulaştırma) hizmetlerinin
malzeme ve insan taşımacılığını kapsayacak şekilde ve tek noktadan yönetimi için “Lojistik”
temel fonksiyonu altında öngörülmüştür. Mevcut organizasyondaki “Personel ve Taşıt
Temini” faaliyetleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir. Bazı ulaştırma ekipmanları
belirli süre için operasyon ekipleri yönetimine bırakılabilecektir.
 Depolama: Uzmanlık gerektiren depolama ve stok yönetimi hizmetlerinin tek
noktadan yönetimi için “Lojistik” temel fonksiyonu altında öngörülmüştür.
 Altyapı Hizmetleri: Mevcut organizasyonda “Müdahale/Operasyonlar” temel
fonksiyonu altında yer alan “Altyapı Hizmetleri” nin, “Lojistik” temel fonksiyonu altında
gerçekleştirilmesinin daha etkin olacağı öngörülmüştür.
 Enkaz Kaldırma: Mevcut organizasyonda “Müdahale/ Operasyonlar” temel
fonksiyonu altında yer alan “Enkaz Kaldırma Hizmetleri” nin, “Lojistik” temel fonksiyonu
altında gerçekleştirilmesinin daha etkin olacağı öngörülmüştür.


Geçici İskân: Mevcut organizasyondaki konumu korunmuştur.

 Dış Kuruluşlar Koordinasyonu: Mevcut organizasyondaki “STK ve Gönüllüler
Hizmetleri”, “Anlaşmalı Kuruluşlar” ve “Bağış ve Dağıtım Hizmetleri” faaliyetlerinin yeni
organizasyonda “Dış Kuruluşlar Koordinasyonu” adı altında tek noktadan yönetimi
öngörülmüştür.
 Personel Sağlık Hizmetleri: Mevcut organizasyondaki görevli personele yönelik
“Sağlık Hizmetleri” faaliyetlerinin yeni organizasyonda “Personel Sağlık Hizmetleri” adı ile
yürütülmesi öngörülmüştür.

9.2. Afet lojistiği ve işletme lojistiği karşılaştırması
İşletme lojistiği ile afet lojistiği arasındaki farklar; işletme lojistiği genellikle
önceden belirlenmiş tedarikçi, üretim yeri, sabit veya en azından tahmin edilebilir bir taleple
ilgilidir. Fakat afet lojistiğinde tüm bu faktörler belirsizdir. Afet lojistiği, büyük ölçekli
143

faaliyetler olarak karakterize edilmiştir. Bu durum çok kapsamlı acil durum
operasyonlarında olağan dışı kısıtlar meydana getirebilmektedir. Talep ve tedarik konusunda
büyük bir belirsizlik hâkimdir. Nihai amaç için değerlendirildiğinde, işletme lojistiğinin
amacı karlılığı arttırmakken, afet lojistiğinin amacı afetten zarar görmüş kişilere yardım
etmek, bir başka ifade ile hayat kurtarmaktır. Afet lojistiği, tedarik ağı yapısı itibari ile birbiri
ile net ve önceden belirlenmiş bir bağlantısı olmayan birçok aktörü içermesinden dolayı
işletme lojistiğinden farklılık göstermektedir. Afet lojistiği süreci içindeki faaliyetler, sınırlı
ulaşım altyapısı, elektrik kesintisi gibi genellikle istikrarsız bir altyapıya sahip çevre
koşullarında sürmektedir. Bunun yanında, birçok doğal afetin meydana gelebileceğini
önceden tahmin etmek mümkün değildir. Ortaya çıkan talebi tahmin etmek ve kısa sürede
karşılamak çok zordur. Bu bakımdan acil müdahale evresi genellikle afet bölgesine büyük
miktarlarda tedariki gerekli kılmaktadır
Afet Lojistiği

İşletme Lojistiği

Temel Amaç

Savunmasız afetzedelerin acılarını hafifletmek

İşletme maliyetlerini minimize ederek kârlılığı arttırmak

Aktör Yapısı

Faaliyetlerde yer alan birimlerin birbirleri ile net bir
bağlantısı yoktur. Sivil toplum örgütlerinin ve toplumsal
aktörlerin egemenliği hâkimdir.

Süreçte tüm partnerler her aşamada koordineli olarak bilgi
paylaşımında bulunurlar.

Süreçler

Hazırlık, anında müdahale ve iyileştirmeden oluşur.

Tedarik ya da satın alma, üretim, depolama, pazarlama, satış,
dağıtım, satış sonrası hizmetler vb. faaliyetlerden oluşur.

Temel
Özellikler

Tedarik ve tedarikçide değişkenlik, büyük ölçekli faaliyetler,
düzensiz talep, çok kapsamlı acil durum operasyonlarında
olağandışı kısıtlar

Genellikle önceden belirlenmiş tedarikçiler, düzenli ve
tahmin edilebilir talep.

-Anında müdahale aşamasında “itme stratejisi” (tedarik

Tedarik Zinciri edilenlerin afet bölgesine doğru gönderilmesi)
'- İyileştirme aşamasında “çekme stratejisi” (afetzedelerden
Felsefesi
gelen talebe göre belirlenen ihtiyaçların karşılanması)

İtme stratejisi satış öncesi reklam, halklailişkiler, satış
geliştirme gibi tutundurmafaaliyetlerini, çekme stratejisi
ise satış anıve satış sonrası müşteri hizmetlerini vemüşteri
beklentilerine göre karşılanan talebi kapsar.

Ulaştırma ve
Altyapı

Afetlerden kaynaklı düzensiz altyapı nedeniyle,
Süreçte görev alan tüm partnerler bellidir ve kendi aralarında
tahminlenemeyen yiyecek, giyecek, ekipman, tıbbi yardımlar
kullandıkları sistemler düzenlidir.
vb. nin transferi söz konusudur.

Zaman Etkisi

Meydana gelen gecikmeler yaşamsal faaliyetleri olumsuz
Meydana gelen gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve
yönde etkiler ve bazı durumlarda hayati kayıplara neden olur. hasarlar, genelde işletmelerde maddi kayıplara neden olur.

Afetlerin doğası gereği acil müdahale gerektirmesi nedeniyle
Partnerlerin talep ve ihtiyaçları belli olduğundan tedarik,
yetersiz ve etkin olmayan bilgi, süreç boyunca kesintiler
temin, vb. durumlarda sorun yaşanm
yaratabilir.
Süreçte görev alan / işbirliği yapılan tedarikçiler belli
Sınırlı sayıda alternatif tedarikçi (bazen istenmeyen
Tedarikçi Yapısı
olduğundan istenmeyen tedarikçiler kritik durumlar dışında
tedarikçilerle işbirliği yapmaya zorunlu kalma)
süreçte görev almaz
Süreç boyunca partnerlerin sürekli bilgi sistemleri ile
koordineli bilgi paylaşımı sayesinde denetim eksikliği
Acil durumlarda faaliyetler üzerindeki denetim eksikliği
Kontrol
nadiren yaşanır

Sınırlı Bilgi
Faaliyetleri

Şekil 1.1. Afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farklar
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Uygulamalar
1) Bir tesisin işletme lojistiği durumu ile afet durumunda işlerlik kazanacağı
öngörülen lojistik durumunu inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Bir tesisin işletme lojistiği durumu ile afet durumunda işlerlik kazanacağı
öngörülen lojistik durumunu incelendiğinde arasındaki farklar ve ilişki nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir tesisin işletme lojistiği durumu ile afet durumunda işlerlik kazanacağı öngörülen
lojistik durumunun ilişkisi ve farklılıklar belirginleşti.
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Bölüm Soruları
1) Afet ve Acil Durum Lojistiğinde aşağıdakilerden hangisi mobilize edilmez?
a) Kaynakları
b) İnsanları
c) Çevresel ilişkiler
d) Yetenek
e) Bilgi
2) Afet Lojistiğinde Faaliyet Grupları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Geçici İskân
b) Halkla İlişkiler
c) Dış kuruluşlar Koordinasyonu
d) Depolama
e) Personel Sağlık Hizmetleri
3) Afet Lojistiğinde Faaliyet Grupları içinde lojistik temel fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taşımacılık
b) Geçici iskân
c) Altyapı Hizmetleri
d) Depolama
e) Haberleşme
4) Afet Lojistiğinde Faaliyet Gruplarında aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin tek
noktadan yönetimini amaçlayan ve uzmanlık gerektiren stok yönetimine ilişkin alandır?
a) Enkaz kaldırma
b) Haberleşme
c) Depolama
d) Dış kuruluşlarla Koordinasyon
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e) Altyapı Hizmetleri
5) Afet Lojistiğinde Faaliyet Gruplarında aşağıdakilerden hangisinde anlaşmalı
kuruluşlarla ilişkinin tek noktadan yönetimi öngörülmüştür?
a) Haberleşme
b) Taşımacılık
c) Depolama
d) Dış Kuruluşlarla Koordinasyon
e) Personel Sağlık Hizmetleri
6) Afet Lojistiği için aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez?
a) Olağan dışı kısıtlar vardır.
b) Çok kapsamlı acil durum operasyonları kapsar.
c) Faktörler belirsizdir.
d) Talep ve tedarik konusunda büyük bir belirsizlik söz konusu değildir.
e) Büyük ölçekli faaliyetler çok kapsamlı acil durum operasyonları içerir.
7) Afet Lojistiği ile İşletme Lojistiği arasındaki farklar hangi ana başlıklar altında
kategorize edilemez?
a) Kontrol
b) Çözüm arayışları
c) Tedarik zinciri Felsefesi
d) Aktör yapısı
e) Sınırlı bilgi faaliyetleri
8) Afet Lojistiği ile İşletme Lojistiği arasındaki farklar karşılaştırırken, hangi ana
başlığı altında, Afet lojistiğinin, ‘Hazırlık, anında müdahale ve iyileştirmeden oluşur’
özelliği vardır?
a) Kontrol
b) Süreçler
c) Aktör Yapısı
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d) Zaman Etkisi
e) Temel Amaç
9) Afet Lojistiğinin ‘ acil durumlarda faaliyetler üzerindeki denetim eksikliği hani
ana başlık altında işletme özelliği ile farkını kategorize eder?
a) Süreçler
b) Zaman Etkisi
c) Temel Amaç
d) Kontrol
e) Aktör Yapısı
10) Afet Lojistiği ile İşletme Lojistiği arasındaki farklar karşılaştırırken, İşletme
lojistiğinin Temel Özelliği olarak aşağıdaki hangi ifade doğrudur?
a) Hayat kurtarma amaçlıdır.
b) Süreç yönetimi daha önemsizdir.
c) Genellikle önceden belirlenmiş tedarikçiler, düzenli ve tahmin edilebilir talep
söz konusudur.
d) Hazırlık ve iyileştirmeden oluşur.
e) Hiçbirisi.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) c, 5) d, 6) d, 7) b, 8) b, 9) d, 10) c
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10. AFET AŞAMALARINDA MÜDAHALE VE ÇAĞDAŞ
GELİŞMELER

151

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Afet Müdahale Öncesinde
10.2. Afet Müdahale Sürecinde
10.2.1. Afet Anı Talep Yönetimi
10.2.2. Afet Anı Tedarik Yönetimi
10.2.3. Afet Anı Tedarikin Dağıtımı
10.3. Afet Müdahale Sonrasında
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet Müdahale Öncesinde hazırlıklarda çağdaş gelişmeler nelerdir?
2) Afet Müdahale Süresine ilişkin hazırlıklarda çağdaş gelişmeler nelerdir?
3) Afet Anı Talep Yönetimine ilişkin hazırlıklarda çağdaş gelişmeler nelerdir?
4) Afet Anı Tedarik Yönetimine ilişkin hazırlıklarda çağdaş gelişmeler nelerdir?
5) Afet Anı Tedarikin Dağıtımına ilişkin hazırlıklarda çağdaş gelişmeler nelerdir?
6) Afet Müdahale Sonrasına ilişkin hazırlıklarda çağdaş gelişmeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

- Afet Müdahale Öncesinde
hazırlıklarda çağdaş
gelişmeler

- Afet Müdahale Öncesinde
hazırlıklarda çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet Müdahale Süresine
ilişkin hazırlıklarda çağdaş
gelişmeler

- Afet Müdahale Süresine
ilişkin hazırlıklarda çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet Anı Talep Yönetimine
ilişkin hazırlıklarda çağdaş
gelişmeler

- Afet Anı Talep Yönetimine
ilişkin hazırlıklarda çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet Anı Tedarik
Yönetimine ilişkin
hazırlıklarda çağdaş
gelişmeler

- Afet Anı Tedarik
Yönetimine ilişkin
hazırlıklarda çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet Anı Tedarikin
Dağıtımına ilişkin
hazırlıklarda çağdaş
gelişmeler

- Afet Anı Tedarikin
Dağıtımına ilişkin
hazırlıklarda çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet Müdahale Sonrasına
ilişkin hazırlıklarda çağdaş
gelişmeler

- Afet Müdahale Sonrasına
ilişkin hazırlıklarda çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


Afet anı talep



Afet anı tedarik
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Giriş
Afetin aşamaları olan öncesi anı ve sonrasındaki talep ile tedarik yönetiminde çağdaş
kriterler geliştirilmiştir. Her üç aşamanın da farklı kriterler içerdiğini bilmek ve
karşılaştırmak önemlidir.
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10. AFET AŞAMALARINDA MÜDAHALE VE ÇAĞDAŞ
GELİŞMELER
Afet Lojistiği Aşamaları;
1- Afet öncesi hazırlık
2- Afet müdahale süreci
3- Müdahale sonrası lojistik
faaliyetleri olmak üzere 3 kısımda değerlendirilebilir
Afet lojistiği, çoğu zaman birçok aşamadan oluşan bir süreç olarak ifade
edilmektedir. Aslında farklı perspektiflerden bakıldığında farklı kavramları içinde
barındırmaktadır. Araştırmacılar afet lojistik süreçlerini farklı şekillerde sınıflandırmışlardır.
Bu sınıflandırmalar aşağıda incelenmiştir.
Bazı uzmanlar, risk yönetimi afet yönetimi ile ilgili planlama, afet öncesi önlemler,
zarar tespiti, anında müdahale ve iyileştirme aşamaları üzerinde durmaktadır. Bilgi
teknolojileri açısından bakıldığında ise afet yönetim faaliyetlerini;


Hazırlık,



Afet anı ve afet sonrası faaliyetler olmak üzere üç aşamada değerlendirmektedir.

Genel afet lojistik yönetimini
1.

Bölgesel sınıflandırma ve risk analizi,

2.

Uygulama öncesi aşama,

3.

Ağ yapısının planlanması ve uygulanması,

4. Beklenmedik durumların yönetilmesi olarak dört aşamada incelemeyi öneren
bilim adamlarıda vardır.
Afet yardımı boyunca tedarik zinciri faaliyetlerini 9 aşamada; hazırlık, durum tespiti,
kaynak transferi, tedarik, ulaştırma faaliyetleri ve bu faaliyetlerin takibi, stok yönetimi,
ihtiyaç noktasına teslimat ve performans değerlendirme olarak daha derinlemesine
tanımlayan uzmanlar da bulunmaktadır
Literatürde afet lojistiği süreçleri farklı şekilde ele alınmasına rağmen, en yaygın
kullanılan hazırlık, anında müdahale ve iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşan afet
yardım faaliyeti süreci temel alınmıştır. Bu üç aşama“Afet Yönetim Çemberi” olarak da
ifade edilmek tedir. Afet Yönetim Çemberinde lojistik ve tedarik zincirinin yeri, bu sürecin
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hazırlık, anında müdahale ve iyileştirme aşamalarında kendini göstermektedir. Tüm bu üç
aşama insani yardım lojistiği akışı olarak da nitelendirilmektedir.

10.1. Afet Müdahale Öncesinde
Afet öncesi hazırlık aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir [1].
1.

Planlama

2.

Satın alma

3.

Taşımacılık (Nakliye) yönetimi

4.

Depo yönetimi

5.

Standardizasyon

6.

Raporlama

7.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi (Eğitim)

İlk aşama olan hazırlık aşaması, afetin meydana gelmesinden önceki süreçte ortaya
konması gereken faaliyetler bütünüdür. Bu aşama, kendinden sonraki aşamalardaki
faaliyetlerin başarılı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için izlenecek stratejileri
kapsamaktadır. Bu aşamanın bir sonraki aşamalar açısından kritik önem taşımasının nedeni,
işbirliği ve iyileştirme için fiziksel ağ tasarımının, bilgi ve iletişim teknolojilerine ait
sistemlerin düzenlendiği aşama olmasından ileri gelmektedir. Geçmiş deneyimlerden yola
çıkılarak afettenkaynaklanması mümkün en ağır sonuçların önceden hesaplandığı ve tüm
zorluklarla başa çıkmaınyolunun bulunmaya çalışıldığı bir evre olduğu da söylenebilir.
Ancak, yerel yönetim, işletmeler, yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından
hazırlık ve eğitimaşaması olarak değerlendirilen bu evre çoğunlukla göz ardı edilmektedir.
Bunun yanı sıra, bağışta bulunan gönüllüler de genellikle maddi yardımlarının gözle görülür
bir şekilde daha çok afet anında zarar görmüş, yardıma muhtaç kişilere aktarılmasını tercih
etmektedirler.
Doğal afetlerin meydana geliş zamanı belirsizdirve önlenmesi mümkün değildir.
Ancak, afetlerin görüldüğü bölgeler ve görülme sıklığından yolaçıkılarak ilgili yerlerde
önceden alınacak lojistikönlemler maddi ve manevi kayıp ve hasarların şiddetini
azaltmaya yardımcı olacaktır. Örneğin; Tokyo, San Francisco gibi ülkelerde depremler
sıklıkla yaşanmaktadır. Endonezya volkanik patlamaların, ABD ise kasırgaların sıkça
görüldüğü ülkeler arasındadır. Her yaşanan felakette binlerce kişi hayatını kaybetmektedir.
Bu tür afetlerin görülme oranı yüksek olan bu ülkelerde olası afetlere karşı önceden tahliye
planlarının yapılması gereklidir. Bu bölgelerde yaşayan genç, yaşlı, çocuk tüm halkınolası
felaketler hakkında ve felaket anında yapılması gerekenlerle ilgili önceden
bilgilendirilmesişarttır. Yine ilgili bölgelerde çeşitli uyarı sistemlerinin kurulması ve bu
sistemlerin çeşitli sistemlerle eksiksiz olarak tüm bölgeyi kapsayacak şekildedüzenlenmesi
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gereklidir. Ayrıca görülen felaketlernedeniyle enerji altyapısı zarar görebilir. Bu nedenle
riskli bölgelerde enerji temininin yer altından sağlandığı bir sistemin kurulması uygun
olabilir. Afet nedeniyle ulaşım altyapısının da zarar görmesi muhtemeldir. Havayolu ve
denizyolu seferlerinin izdiham nedeniyle yeterli olmaması, karayolu ve demiryollarının
altyapı yetersizliği, tünel ve köprülerdeki yükseklik sınırları, şartları olumsuz etkilemektedir.
Bu nedenle farklı senaryolara göreönceden alternatif ulaşım araçları, ulaşım rotaları ve
dağıtım kanalları belirlenmelidir
Afet sonrası afetzedelerin en çok ihtiyacı olacak tıbbi malzeme, ekipman, yiyecek,
giyecek, su, çadır ve battaniye gibi ihtiyaçların zamanında ve yerinde karşılanması da afet
lojistiğinin önemli bir parçasıdır. Özellikle afetin görülme olasılığı yoğun bölgelerdeki
hastanelerin tedarikçileriyle acildurumlarla ilgili tedarik prosedürlerini gözden geçirmeleri
şarttır. Bunun yanında,ilgili yardım kuruluşlarının güvenilir tedarikçilerleönceden uzun
dönemli anlaşmalar sağlamaları gerekmektedir. Bölge için ihtiyaç tespiti sonucu gerekli
miktarda malzeme bulunmadığı durumlardakriti.k stok düzeyinin altına düşülmemesi için
bölgede yer alan alternatif tedarikçi firmaların tespiti ve portföyün oluşturulmasını
sağlamak, ihtiyaçların acil olarak karşılanmasını kolaylaştıracaktır.Ayrıca, afet planlarına
uygun olarak bölge için gerekli miktarda afet malzemesinin stoklanması vestoklanması için
gerekli ambarları sağlamak, afetmalzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması, afet
planlarına uygun ve ihtiyacı karşılayacakulaştırma kapasitesinin tespit ve temin
edilmesinisağlamak, araçların yeterli olmaması halinde afetmalzemelerinin sevkiyatını
sağlamak üzere bölgedeki nakliye firmalarının tespitini yapmak, araçyükleme planlarını
hazırlamak, bölge yol haritasını ve yol bilgilerini hazırlamak afet öncesi hazırlıkaşamasında
yapılması gerekenleri oluşturmaktadır. Afet hazırlık sürecinde ve sonrasındaki süreçlerde
bilgi teknolojisinin etkin bir şekilde kullanılmasıda eş zamanlı bilginin zamanında ilgili
yerlere aktarılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda önemli bir rol
oynamaktadır. Yardım kuruluşlarının, tedarikçilerin, yerel ve bölgesel partnerlerin
operasyonları sırasında birbirleri ile olan iletişim eksikliği afetzedelerin hayatlarına mal
olabilir. Ayrıca, insani yardım operasyonlarında görevalan bölgesel partnerlerin tahliye
planlaması gibi faaliyetlerinde de gerçekçi senaryoların hazırlanması açısından doğru ve
zamanında bilgiye ihtiyaçları olacaktır .
Afet lojistiğinin ilk aşaması olan afet öncesi hazırlık süreci ile ilgili hedeflenenler
kısaca aşağıdaki gibi sıralanabilir:
1. İlgili süreçlerde görev alacak kişilerin listelenmesi ve görev tanımlarının açık bir
şekilde yazılı olarak belirtilmesi
2. Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa veen uygun güzergâhın belirlenmesi
ve haritalanması (Talep edilen, satın alınan malzemelerin doğruyere, doğru zamanda,
minimum maliyetle ve güvenli bir şekilde transferini sağlayacak alternatif ler),
3.

En kısa sürede en fazla kişinin kurtarılması,
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4. Toplama ve dağıtım sisteminin tasarlanması (ihtiyaçların türü ve miktarı
belirlenerek doğru kişilere doğru ürünlerin ulaştırılmasıyla ilgili süreçler),
5. En uygun depo sayısının, kapasitesinin ve yerlerinin bulunması (Acil durumlara
ve olası afetlerehazırlıklı olabilmek için temel ihtiyaç malzemelerinin türüne göre
stoklanması ve hazır halde bekletilmesiyle ilgili senaryolar),
6. Araç ve depo kapasitelerinden en uygun şekilde yararlanma (depolama, ürün
özelliklerine göre taşıma modlarının seçilerek ihtiyaçların en etkin şekilde transferi),
7.

Taşıt güzergâh seçimi (en güvenli ve kısa yolun belirlenmesi),

8. Depolama maliyeti optimizasyonu (afet merkezlerine ulaşılması kolay
noktaların belirlenerektransferlerin bu noktalardan yapılması),
9. Finansal kaynağın planlanması (mevcut finansal kaynaklar ile maksimum
afetzedeye ihtiyaçsağlama).

10.2. Afet Müdahale Sürecinde
Afet Müdahale Süreci Lojistik Faaliyetleri üç aşamada gerçekleşmektedir. Bunlar;


Ön değerlendirme ve İhtiyaç Tespiti



Lojistik Eylem Planı Yapılması ve Uygulanması



Afetle müdahale sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması

Anında Müdahale aşaması afet oluştuktan hemensonraki aşamadır ve bu aşamadaki
çeşitli faaliyetleri kapsar. Bu evrede en önemli nokta felaketin yaşandığı yere hızlı ve doğru
şekilde yanıt verilmesinin sağlanmasıdır. Bu durumun sağlanabilmesi de ancak hazırlık (afet
öncesinde) aşamasında tüm afet durumları ve afetin getireceği olumsuzlukların
senaryolanmış olmasına bağlıdır. Başarıyla planlanan hazırlık aşaması bu aşamanın daha az
kayıp ve zararla atlatılmasında temel oluşturur. Afet durumunda kayıp ve hasarların
tahminlenememesinin asıl nedeni süreç akışlarının işletme lojistiğinde olduğu gibi, kesin ve
net olmamasıdır. Daha önce de ifadeedildiği gibi, işletme lojistiği genel olarak
önceden belirlenmiş tedarikçi, üretim, tahminlenebilir talepgibi durumları içerirken, afet
lojistiğinde tüm süreçler belirsizdir. Yaşanan afetlerden sonra yapılan değerlendirmeler
sonucu ortaya çıkan en önemli durum, afetlere karşı koordineli işbirliği ve planların
olmamasıdır. Bu aşamada dikkate alınması gereken nokta, hazırlık aşamasında afet türlerine
göre planlanan senaryoların ve öncelikleri belirlenen acil yardım faaliyetlerinin bilinmesidir.
Afet yönetimi temel ilkelerine göre afet durumunda afet türüne göre sırasıyla izlenmesi
gerekli yol haritası haberleşmenin sağlanması, ulaştırma ve trafik faaliyetlerinin
düzenlenmesi, kurtarma, tıbbi yardım, hasta ve yaralıların hastaneye nakli, yangın
söndürme, emniyet ve asayişi sağlama, yedirme, giydirme, ısıtmave aydınlatma faaliyetleri,
geçici barınmayı sağlama, hayatını kaybedenlerin defni, enkaz kaldırma ve temizleme,
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elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı ve hizmete sokulması, karantina
tedbirlerinin alınması, acil yardım süresi içerisinde harcanmayan ödeneğin merkez fon
hesabına iadesi, gerektiğinde afetzedelerin borçlarının tecili ve yeni kredi açılması
konusunda tespit ve teklifte bulunulmasından oluşur. Acil yardım hizmetlerini yürütmekten
sorumlu komite, bu yol haritasında belirtilen hizmetleri koordineli olarak haberleşme grubu,
ulaşım ve hizmet grubu, kurtarma grubu, ilkyardım ve sağlık hizmetleri
grubu, güvenlikgrubu, satın alma-kiralama- ve dağıtım hizmetleri grubu, tarım hizmetleri
grubu ve elektrik –su vekanalizasyon grubu ile koordineli olarak yürütür.Anında müdahale
süreçleri, afet anı talep yönetimi, afet anı tedarik yönetimi ve afet anı dağıtım olmak üzere 3
aşamaya ayrılmaktadır. Bu çalışmada da anında müdahale süreci üç aşamada incelenecektir

10.2.1. Afet Anı Talep Yönetimi
Afet durumunda taleplerin yönetilmesi, sürecin enzor aşamadır. Süreçteki en ciddi
sorun talebin ve afetin belirsizliğinden kaynaklanan karmaşık yapıdır. Afet
bölgesinin şartları hakkında bilgi sahibi olmak (yiyecek, içecek, giyecek, barınacak
yertemini, doktor ve hemşire sayısı vb.), hasarın şiddetini ve bölge şartlarını
tahminleyebilmek, bölge halkının kültürünü ve dilini bilmek, ihtiyaçlarını doğru ve
zamanında tespit edebilmek önemli bir koordinasyon ve sürekli iletişim gerektiren bir
süreçtir. Afetin meydana geldiği anı takip eden saat ve günlerde afetin meydana geldiği yer,
yaralısayısı, afet bölgesinin durumu (hastanelerin, sağlık kuruluşlarının, bakım evlerinin, vb.
hasar durumu), bölgenin ihtiyaçları hızlı ve doğru tespit edilmeli, afet bölgesiyle sürekli ve
koordineli iletişim kurulmalı ve bu ihtiyaçların mümkün olan en kısasürede temin edilmesi
sağlanmalıdır.

10.2.2. Afet Anı Tedarik Yönetimi
Tedarik süreci ve bu süreçte doğru ihtiyaçların tedarikinin sağlanması önemli bir
yönetim sürecidir. Afet sonrası yapılan yardımlar, ülkeler açısından düşünüldüğünde birlik
ve beraberliğin daha da güçlendiği bir ortam oluşturur. Gönüllülerin insani duygularla
bağışta bulunmasının bu sürece katkısı büyük olsa da, sürecin iyi yönetilememesi hem
ihtiyaç duyulandan fazla yardıma hem de bu yardımların asıl ihtiyaç duyulan bölgelere
zamanında ve yeterli miktarda ulaşamamasına neden olabilir.
Ayrıca, afet bölgesine yapılan yardımlar farklı bölgelerden ve farklı
kişilerden sağlandığından bu yardımların benzerliği söz konusu değildir. Bu
durum, gereğinden fazla ve ihtiyaç olmayan ürünlerin bağışlanması, asıl ihtiyaç olan
ürünlerin tedarik edilememesi, ya da kullanma tarihi geçmiş ürünve tıbbi malzemelerin
bağışlanması gibi kontrolün çok zor olduğu durumların yaşanmasına neden olabilir.
İhtiyaçtan fazla tedarik yanlış miktarda tedarike ve gereksiz yere stok artışına neden olur.
Stok artışı stokların depolanması ile ilgili farklı sorunlara yol açabilir. Bunun yanında, farklı
bölgelerden gönderilen yardım malzemelerinin farklı türlerde olması, aynı türde olanların
farklı renk, boyut, marka gibi farklı özelliklere sahip olması, kategorilere ayrılmasında
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ve tedarikçilerden sağlanan diğer yardım malzemeleriyle biraraya toplanmasında bazı
zorluklara yol açabilir.
Bu nedenle afet yardımı yapan kuruluşlar bu süreçleri daha etkili yönetebilmek adına
farklı yollar kullanmaktadırlar. Yurtdışında afet bölgesine yardımlar gönderilirken
karmaşayı ve ihtiyaçları yönetebilmek adına farklı gruplar ve farklı renkte etiketler
kullanılmaktadır. Tedarik edilen ihtiyaçlar öncelikle yiyecekler ve giyecekler olmak üzere 2
kategoriye ayrılmakta ve sonrasında yiyecekler için kırmızı etiketleme, giyecekler için ise
mavi etiketleme kullanılmaktadır.
Ülkemizde yiyecek ve giyeceklerin toplanmasında ise Kızılay görev almaktadır.
Kızılay başta olmak üzere ülkemizde afet durumunda görevli kuruluş ise Afet Koordinasyon
Kuruludur. Afet Koordinasyon Kurulunda afet sürecini yönetmekle görevli birimler,
Bayındırlık ve Çevre Bakanlığı başkanlığında Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Sanayi ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Müsteşarlığı ile Genelkurmay
Başkanlığının sorumluluğu ile konuyla ilgili Genelkurmay BaşkanlığıTemsilcisi yer alır.
Dünyada acil durumlarda ülkelere yardımcı olan kuruluş ise Birleşmiş Milletlerdir. BM
lojistik destek faaliyetlerini desteklemekve ülkelerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak
amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde ülkelere yardım eder

10.2.3. Afet Anı Tedarikin Dağıtımı
Afet Koordinasyon Merkezi tarafından öncedenoluşturulan Afet Durumu Kontrol
Listeleri, afet planlarının takibi ve aşamaların eksiksiz bir şekilde yürütülmesinde hayatî
öneme sahiptir. İyi bir Afet Kontrol Listesi tüm süreçleri iyi bir şekilde analiz edip her bir
süreç için değişik senaryoları kapsamalıdır. Afet öncesi kontrol listelerinde afet durumunda
kullanılacak güzergâhların (hava, kara, demir ve deniz yollarının) belli olması ve planlanan
araçların kullanılması dağıtımın daha sorunsuz ve hızlı yapılmasını sağlayarak kargaşanın
önlenmesinde etkilidir. Ürünlerin doğru paketlenmesi ve doğru biçimde taşınması dikkate
alınması gereken önemli bir husustur. Ayrıca, tedariki yapılan ürünlerin insan sağlığına
sorun yaratmayacak şekilde uygun hijyen koşullarında ve güvenli olarak dağıtımının
sağlanması gerekmektedir. Benzer şekilde yiyecekler gibi tıbbi malzemelerin de güvenli
ve uygun şartlarda saklanması ve dağıtımı sağlanmalıdır .

10.3. Afet Müdahale Sonrası
Afet sonrasında yapılacak lojistik faaliyetlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
1.

Planlama

2.

Uygulama

3.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
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İyileştirme aşaması afet meydana geldikten ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonraki
uzun dönemli rehabilitasyon süreci olarak tanımlanabilir. Rehabilitasyon süreci uzun vadede
öncelikli olarak afetzedelerin yeniden hayata tutunması için gerekli ortamın sağlanması,
enkazın kaldırılması ve zarar görmüş altyapının onarılması olarak da ifade edilebilir
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Uygulamalar
1) Bir tesisin afet aşamaları olan öncesi, anı ve sonrasına ilişkin talep ve tedarik
planlarını inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Bir tesisin afet aşamaları olan öncesi, anı ve sonrasına ilişkin talep ve tedarik
planlarını inceleyerek her aşama için farklı kriterler ve uygulamalar var mıdır tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir tesisin afet aşamaları olan öncesi, anı ve sonrasına ilişkin talep ve tedarik planları
farklı kriterler ve uygulamalar içermelidir.
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Bölüm Soruları
1) Afet Lojistiği Aşamaları arasında aşağıdakilerden hangisi vardır?
a) Süreç yönetimi
b) Risk Yönetimi
c) Kriz Yönetimi
d) Afet öncesi hazırlık
e) Hiçbirisi
2) Genel Afet Lojistik Yönetiminde bilimsel uzmanlık alanı olamayan alandır?
a) Uygulama Öncesi Aşama
b) Ağ Yapısının Planlanması Ve Uygulanması
c) Beklenmedik Durumların Yönetilmesi
d) Bölgesel Sınıflandırma ve Risk Analizi
e) Kabul edilebilir Risklerin Yönetilmesi
3) Afet Boyunca Tedarik Zinciri Faaliyet Aşamalarının alt alan uzmanlıkları
arasında hangisi yoktur?
a) Teslimat
b) Kimlik Yönetimi
c) Hazırlık
d) Stok Yönetimi
e) Kaynak Transferi
4) Afet Yönetim Çemberinde, Afet Müdahale Öncesinde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) Raporlama
b) Standardizasyon
c) Depo Yönetimi
d) İnsan Kaynakları Geliştirilmesi
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e) Halkla İlişkiler
5) Afet Yönetim Çemberinde, bilgi ve iletişim teknolojilerine ait sistemlerin
düzenlendiği aşama hangisidir?
a) Afet Sonrası
b) Afet Müdahale Öncesinde
c) Afet Anı
d) Afetlerin İncelenmesi
e) Hiçbirisi
6) Afet Lojistiğinde yerinde karşılanması gerekenler arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
a) Tıbbi Malzeme
b) Yiyecek
c) Giyecek
d) Haberleşme Kitleri
e) Su
7) Afet Öncesi Hazırlık Süreci İle İlgili Hedeflenenler arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
a) Araç ve depo kapasitelerinden en uygun şekilde yararlanma
b) En kısa sürede en fazla kişinin kurtarılması
c) Depolama maliyeti optimizasyonu
d) Ulaşım güzergâhın belirlenmesi ve haritalanması
e) İnsan Kaynakları Planlaması
8) Afet Anı Talep Yönetimi, koordinasyon ve sürekli iletişim gerektiren bir
süreçtir. Bu süreç içinde aşağıdakilerden hangisi ifade edilemez?
a) Bölge halkının kültürünü ve dilini bilmek
b) Hasarın şiddetini ve bölge şartlarını tahmin etmek
c) Risk Analizi ve Değerlendirmesi
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d) Afet bölgesinin şartları hakkında bilgi sahibi olmak
e) İhtiyaçları doğru ve zamanında tespit edebilmek
9) Afet Anı Tedarik Yönetiminde Temel Sorunları arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) Farklı bölgelerden gönderilen yardım malzemelerinin farklı türlerde olması
b) Aynı türde olanların farklı renk, boyut, marka gibi farklı özelliklere sahip olması
c) Asıl ihtiyaç olan ürünlerin tedarik edilememesi
d) Kullanma tarihi geçmiş ürün ve tıbbi malzemelerin bağışlanması
e) İhtiyaç fazlası malzemenin geri toplanamaması
10) Afet Müdahale Sonrası faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) İzleme
b) Değerlendirme
c) Raporlama
d) Yayınlama
e) Uygulama

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) b, 4) e, 5) b, 6) d, 7) e, 8) c, 9) e, 10) d
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11. AFETLERDE İNSANİ YARDIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afetlerde İnsani Yardımda Çağdaş Yaklaşımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Afetlerde insani yardımda ilişkin çağdaş yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

- Afetlerde İnsani
Yardımda Çağdaş
Yaklaşımlar

Afetlerde insani yardımda
çağdaş yaklaşımların
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


İnsani yardım
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Giriş
Afetin aşamaları olan öncesi anı ve sonrasındaki talep ile tedarik yönetiminde çağdaş
kriterler geliştirilmiştir. Her üç aşamanın da farklı kriterler içerdiğini bilmek ve
karşılaştırmak önemlidir.
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11. AFETLERDE İNSANİ YARDIMDA ÇAĞDAŞ
YAKLAŞIMLAR
Afet, birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve
insan hakları için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve
insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını
etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara denilmektedir. Bu olaylar içinde
deprem, sel-taşkın, volkan püskürmeleri gibi doğanın normal bir işlevi olarak gerçekleşenler
“doğal tehlike” olarak nitelendirilir ve “afet” niteliğini kazanması için insan can ve malının
kaybına neden olması gerekir.
Afetin büyüklüğü genel olarak bir olayın meydana getirdiği can kayıpları,
yaralanmalar, yapısal hasarlar ve meydana getirdiği sosyal ve ekonomik kayıplarla
ölçülmektedir. Bu değişik kavramlar içerisinde en önemlisi insan canı olduğu için
kamuoyunda afetin büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile
değerlendirmek eğilimi vardır. Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler ise aşağıdaki gibi
özetlenebilir:


Olayın fiziksel büyüklüğü,



Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı,



Coğrafi konum,



Fakirlik ve az gelişmişlik,



Hızlı nüfus artışı,



Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve endüstrileşme,



Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,



Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,

 Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici
önlemlerin ulaşabildiği düzey.
Afet ve insan ilişkisini incelerken iki yönlü incelemek gerekir.


Afetin insana etkisi,



İnsanın afete etkisi.

Bilindiği gibi afetlerden en çok etkilenen insanoğludur. Ancak aynı zamanda da
afetlerin oluşmasına katkı sağlayan da yine insandır. Afetin büyüklüğüne etki eden faktörler
sıralamasına baktığımızda ilk üç madde dışında diğer faktörler (Fakirlik ve az gelişmişlik,
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Hızlı nüfus artışı, Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve endüstrileşme,
Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı, Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,
Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin
ulaşabildiği düzey vb.) doğal kökenli değil, insanın aktiviteleriyle ilgilidir.
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 “depremin neden olduğu baraj yıkılması, nükleer
santral hasarları” gibi 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 bırakmış- tır.
Örneğin, İstanbul’da Ümraniye çöplüğünün patlaması, sel altında kalan mahalleler,
itfaiyenin giremediği sokaklar nedeniyle yanan konutlar, patlayan benzin istasyonları ve
sanayi tesisleri ve bu olaylar 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, üzerinde durulması gereken risk faktörleridir. Oluşumu
insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik, tedbirsizlik, umursamazlık ve sorumsuzluk nedeniyle
meydana gelen ve afet boyutu kazanan teknolojik olayların bazıları şunlardır:


Asit yağışları,



Baraj yıkılmaları,



Kimyasal kazalar,



Bina, tünel ve maden çökmeleri,



Cephane, maden, bina boru hattı, tesis patlamaları,



Dikkatsizlik sonucu endüstriyel kazalar, ev ve bina yangınları,



Gaz ve kimyasal kaçaklar,

 Sibernetik saldırılar sonucu geniş kapsamlı bilgisayar sistemleri veya iletişim
sistemlerinin çökmesi veya devre dışı kalması,


Geniş çaplı gıda zehirlenmesi,



İnsani yardım krizleri,



Hava kirliliği,



Hayvan ve bitkilerde salgın hastalıklar,
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Hava, su ve çevre kirlenmesi,



İş kazaları,



Kara, deniz, hava ve demiryolu kazaları,



Ekonomik kriz,



Kıtlık ve açlık,



Küresel iklim değişikliği ve ısınma,



Nükleer ve kimyasal, radyasyon ve radyolojik kazalar ve serpintiler,



Salgın hastalıklar,



Tehlikeli madde sızıntıları,



Toksik atıklar,

 Tehlikeli madde taşıyan gemi, tren ve karayolu araçlarında meydana gelen
kazalar ile uçak kazaları,
 Toksik, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli kimyasal maddeler üreten fabrika ve
depolarda meydana gelen yangın ve kazalar ve benzerleridir.
Yapılan her türlü çalışma, her şeyden önce insan hayatını kurtarmak içindir. Bu
amaçla afet yönetimine dair yapılan çalışmaların afet öncesi, sonrası ve afet sırasında yapılan
çalışmalar bütüncül bir yaklaşım içinde düşünülmesi ve ona göre önlemlerin alınması
gerekmektedir.
İnsanları etkileyen afet ve acil durumlarda insani yardım malzemelerinin lojistiğine
İnsani Yardım Lojistiği (Humanitarian Logistics) adı verilmektedir. İnsani yardımı
lojistiğinde önemli olan;


Doğru Malzemeyi,



Doğru Kişiye,



Doğru Miktarda,



Doğru Nitelikte,



Doğru Zamanda ve



Doğru Yerde
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ulaştırabilmektedir. Lojistiğin yedi doğrusunda olan Doğru Maliyet terimi özellikle
afet anında uygulanan insani yardım lojistiğinde söz konusu değildir. İnsani Yardım
Lojistiğinin; afet yönetiminin hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden kurma aşamaları ile
paralellik göstererek uygulanması gerekmektedir.
Aşağıda insani yardım lojistiği kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler
belirtilmektedir:
 Afet ve acil durumlar çeşitlidir. Bu çerçevede Ülke, bölge, kent ve ilçe bazında
tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerleri oluşturan risklerin ve şiddetinin dinamik
senaryolar bazında hesaplanması, belirsizliklerin mümkün olduğunca belirli hale getirilmesi,
 Risk ve şiddete göre etkilenecek insan sayısı ve özellikleri ile gereksinim
duyulacak can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal
ve psikolojik destek yardım malzemesi miktarlarının mevsimsel özelliklere ve zamana
(1.saat, 3.saat, 24.saat, 1.hafta, 1.ay, vd.) göre belirlenmesi,
 Yardım malzemelerinin (medikal çanta, kişisel ihtiyaç, anestezi seti, vd.)
mümkün olduğunca standardize edilmesi, tedarik kaynaklarının, temin şekli ve sürelerinin
belirlenmesi,
 Gereksinim duyulacak yardım malzemelerinin özellik ve miktarlarına göre depo
yer, özellik (fiziki koşullar) ve büyüklüklerinin matematiksel model ile belirlenmesi,
depoların afetten etkilenmeyecek ve afete yanıt hızının en yüksek düzeyde olmasını
sağlayacak yerlerde olmasına dikkat edilmesi,
 Afet bölgelerinin hangi malzemenin hangi depodan hangi sırayla besleneceğinin
belirlenmesi,
 Afet bölgesine; herkesin, her türlü yardımı göndermesi karmaşıklığının
giderilmesi, yardımların; öncelikle belirli sırayla belirli depolarda toplanması, tasnif
edilmesi ve zamanı geldiğinde gönderilmesine yönelik bağış ve kaynak yönetim sisteminin
oluşturulması,
 Bölgenin özelliklerine göre taşımacılık zincirinin, havalimanı ve gümrük
noktalarının, araç yükleme planlarının belirlenmesi, duruma göre özel amaçlı taşıma
araçlarının(helikopter gibi) kullanılması,


Erken uyarı sisteminin lojistik sistem ile entegrasyonu,



Hızlı ve doğru kayıp ve hasar tespiti ile lojistik önceliklerin belirlenmesi,



Depo ve taşımada güvenliğin sağlanması,
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 Gereken noktada, gereken zaman ve miktarda yardım malzemesi dağıtımını
ihtiyaç noktalarına yakın geçici dağıtım merkezleri yoluyla sağlayacak şekilde mümkün
olduğunca çekme esaslı tedarik zincirinin (tedarik ağının) oluşturulması,
 Operasyon, araç, kap ve dayanıklı tüketim malzemelerin izlenmesi,
öngörülemeyen gelişmelere göre hızlı önlemler alınması için mümkün olduğunca ortak
iletişim standartları, ortak yardım gereksinim portalı, coğrafi bilgi sistemleri ve kablosuz
bilişim teknolojilerinin kullanılması,
 Barınma, Çöp Toplama, Dezenfeksiyon, vd. standartların bölge özelliklerine
göre belirlenmesi,
 Bölge ve bölge dışındaki insan gücü ve altyapı kaynaklarının etkin kullanılması,
iletişim ve koordinasyonunun sağlanması,
 Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre akredite edilmiş kuruluşların ve uzman
lojistik takımların oluşturulması,
 Lojistik sektöründen uzmanlıklarına göre destek alma yönetim sisteminin
geliştirilmesi (soğuk zincir, gıda, atık, moloz, vd.),


Lojistik takımlar arası koordinasyonun sağlanması,

 Kurulmakta olan lojistik köy/merkezlerin İnsani Yardım Lojistiği açısından
bakılarak tasarımlanması ve ruhsatlandırılması, bu merkezler içinde bir afet lojistik alt
yapısının oluşturulması,
 Afet lojistiğine ilişkin tüm istatistiki verilerin toplanması ve değerlendirilmek
üzere muhafazası,
Lojistik faaliyetler, yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmalı, çevre ve insanların
üzerinde olumsuz etkileri en aza indirilmelidir. Bu bağlamda insani yardım lojistiği,
lojistiğin amacı ile tam uyum sağlamaktadır.
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Uygulamalar
1) Bir yerel yönetimin afet planlarında yer alması gereken insani yardıma ilişkin
bölümlerin incelenmesi ve çağdaş gelişmelerin kriterleriyle değerlendirilmesi
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Uygulama Soruları
1) Bir yerel yönetimin afet planlarında yer alması gereken insani yardıma ilişkin
bölümlerin incelenmesi ve çağdaş gelişmelerin kriterleriyle değerlendirilmesi sonucu nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir yerel yönetimin afet planlarında insani yardıma ilişkin hazırlıklar çağdaş
gelişmelerin kriterleriyle oluşturulmalıdır.
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Bölüm Soruları
1) Afetlerde insani yardımda çağdaş Yaklaşımlar başlığı altında incelediğimiz
afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler arasında aşağıdaki ifadelerin hangisi yoktur?
a) Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı
b) Fakirlik ve az gelişmişlik
c) Olayın fiziksel büyüklüğü
d) Olayın etkisinin yayılma Hızı
e) Hızlı nüfus artışı
2) Afetlerde insani yardımda çağdaş Yaklaşımlar başlığı altında incelediğimiz afetin
büyüklüğüne etki eden ana faktörler arasında aşağıdaki ifadelerin hangisi yoktur?
a) Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı
b) Makineleşme
c) Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve endüstrileşme
d) Bilgisizlik ve eğitim eksikliği
e) Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici
önlemlerin ulaşabildiği düzey
3) Afet ve İnsan İlişkisi iki yönlü incelemek gerekir. Bunlardan birisi Afetin insana
etkisidir. Diğeri Hangisidir?
a) İnsanın doğaya etkisi
b) İnsanın teknolojiye etkisi
c) İnsanın afete etkisi
d) İnsanın topluma etkisi
e) Hiçbirisi
4) Afetlerden en çok etkilenen insandır Afetlerin oluşmasına katkı sağlayan ana unsur
nedir?
a) Toplum
b) Doğa
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c) Teknoloji
d) İnsan
e) Bilim
5) Afet Boyutu Kazanan Teknolojik Olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) Kimyasal kazalar,
b) Asit Yağışları
c) Baraj yıkılmaları
d) Deprem
e) Bina-Temel ve maden çökmeleri
6) Afet Boyutu Kazanan Teknolojik Olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) Sibernetik saldırılar sonucu geniş kapsamlı bilgisayar sistemleri veya iletişim
sistemlerinin çökmesi veya devre dışı kalması
b) Gaz ve kimyasal kaçaklar
c) Tusunami
d) İnsani yardım krizleri,
e) Geniş çaplı gıda zehirlenmesi,
7) Afet Boyutu Kazanan Teknolojik Olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
a) Toprak Kayması
b) Nükleer ve kimyasal, radyasyon ve radyolojik kazalar ve serpintiler,
c) Küresel iklim değişikliği ve ısınma,
d) Kara, deniz, hava ve demiryolu kazaları
e) Kıtlık ve açlık
8) Afet Boyutu Kazanan Teknolojik Olaylar arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
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a) Toksik, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli kimyasal maddeler üreten fabrika ve
depolarda meydana gelen yangın ve kazalar,
b) Orman yangını,
c) Salgın hastalıklar,
d) Nükleer ve kimyasal, radyasyon ve radyolojik kazalar ve serpintiler,
e) Tehlikeli madde sızıntıları
9) İnsani Yardımı Lojistiği ana ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Doğru Nitelikte
b) Doğru Zamanda
c) Doğru Yerde
d) Doğru Düşünceyle
e) Doğru Kişiye
10) İnsani Yardımı Lojistiği ana ilkeleri arasında ‘ Doğru Maliyet’ terimi söz konusu
mudur?
a) Kısmen söz konusudur.
b) Doğal afetlerde söz konusudur.
c) Değildir.
d) Teknolojik afetlerde söz konusudur.
e) Hiçbirisi.

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) c, 4) d, 5) d, 6) c, 7) a, 8) b, 9) d, 10) c
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11. AFET YÖNETİMİ İYİLEŞTİRME DÖNGÜSÜ-ÇEVRİMİAŞAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. İyileştirme Döngüsü
12.2. Afet İyileştirme Çevrim
12.3. İyileştirme Aşaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İyileştirme döngüsü nedir?
2) Afet iyileştirme çevrimi nedir?
3) İyileştirme aşaması nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

-İyileştirme döngüsü

-İyileştirme döngüsünün
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-Afet iyileştirme çevrimi

-Afet iyileştirme çevriminin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-İyileştirme aşaması

-İyileştirme aşamasının
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar


İyileştirme döngüsü



İyileştirme çevrimi



İyileştirme aşaması
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Giriş
Afetin aşamaları ile ilişkili olan iyileştirme döngüsünde de çağdaş gelişmeler vardır.
İyileştirme döngüsü iyileştirme çevrimi ile iyileştirme aşamalarına da ilişkindir.

192

12.1. İyileştirme Döngüsü (PUKÖ)
PUKÖ döngüsü iyileştirmeyi gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmelerle sağlanan
faydayı kalıcılaştırmak için temel bir araçtır. Kalite duayeni Deming’in PUKÖ (PlanlaUygula-Kontrol et- Önlem al) döngüsüdür. Sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için çevrimin
sürekli ve sistematik olarak uygulanması gerekir. Her PUKÖ çevrimi ile iyileştirme sağlanır.
Sürekli gelişmen benimsendiğinde mevcut durumla yetinmemek gerekir. Zayıf veya
gelişmeye açık noktalarda problemler belirlenerek tanımlanır. Planlar sadece planı yapılan
konulardan değil birçok dış faktörden de etkilenmektedir. Bu nedenle yapılan planların
uygulama aşamalarında sürekli kontrol edilmeleri ve oluşan aksaklıklar için düzeltici
faaliyetler başlatılmalıdır. Eğer sadece ilk seferinde doğru yap ilkesi iyi kalite için geçerli
olsaydı birçok şirketin işi çok daha rahat
olacaktı. Ancak değişen koşullar nedeniyle bu
ilke nadiren geçerli olmaktadır. Değişen
koşulların yapılan işin kalitesini etkilememesi
ve işi sürekli geliştirmek için PUKÖ döngüsü
kullanılmalıdır.

12.2. Afet İyileştirme Çevrimi
Modern afet yönetim sistemi PUKÖ
döngüsü ile iyileştirme sağlanabilmektedir.
Planlama kısmı hazırlık ve tahmin erken uyarı
basamaklarına karşılık gelmektedir. Uygula kısmı etki analizi ne müdahale basamağına
karşılık gelmektedir. Kontrol et kısmı iyileştirme ve yeniden yapılanma basamağına karşılık
gelmektedir. Önlem al kısmı zarar azaltma basamağına karşılık gelmektedir.

12.3. İyileştirme Aşaması
İyileştirme aşaması afet meydana geldikten ve ilk müdahaleler yapıldıktan sonraki
uzun dönemli rehabilitasyon süreci olarak tanımlanabilir. Rehabilitasyon süreci uzun vadede
öncelikli olarak afetzedelerin yeniden hayata tutunması için gerekli ortamın sağlanması,
enkazın kaldırılması ve zarar görmüş altyapının onarılması olarak da ifade edilebilir. Anında
müdahale aşamasında amaç, en hızlı şekilde afet bölgesine yardım sağlayarak
afetzedelerin bu süreci en az can ve mal kaybıyla atlatabilmesine yardımcı olmakken,
iyileştirme aşaması anında müdahale sonrası planlama, malzeme toplama- bakım, atık ve
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imha faaliyetleriyle birlikte
kapsamaktadır

izleme,

değerlendirme

ve

raporlama

faaliyetlerini

Afet müdahale sonrası planlama aşaması, anında müdahale aşamasında kullanılan
afet malzemelerinin toplanması, bakımlarının yapılması, depolara sevk edilmesinden oluşan
toplama ve bakım faaliyetlerinin planlanmasıdır. Ayrıca bu aşama hasar tespitinin (ihtiyaç
duyulan sosyal tesisler, barınaklar, hastaneler, altyapı vb.) yapılması ve buna göre ihtiyaç
duyulan malzeme ve ekipmanların yeniden inşa faaliyetleri için tedarik edilmesi ve
ilgilialanlara sevk edilmesi ile ilgili planlama faaliyetlerini içermektedir.
Malzeme toplama-bakım, atık ve imha faaliyetleriise anında müdahale aşamasında
kullanılan ve iyileştirme aşamasında ihtiyaç duyulmayan malzemeve ekipmanın ilgili
merkezde toplanması, kullanılabilir durumda olanlar ve olmayanlar olarak tasnif edilmesi
faaliyetlerinden oluşmaktadır. Buna göre, sağlam durumda olan malzeme ve ekipmanlar
olası afetlerde yeniden kullanılmak üzere uygun depolara ve lojistik merkezlere sevk
edilmekte, sağlam durumda olmayan ancak yeniden değerlendirilme imkânı olanlar ise
belirlenen merkezlerde toplanarak geri dönüşüm, yeniden üretim ya da onarım
aşamalarından geçirilmekte; yeniden değerlendirme imkânı olmayanlar ise imha
edilmektedir .
İzleme, değerlendirme ve raporlama grubu, bağımsız olarak acil yardım hizmetlerini
yürütmekten sorumlu komiteden, bu hizmetleri koordineli olarak sağlayan haberleşme
grubundan, ulaşımve hizmet grubundan, kurtarma grubundan, ilkyardım ve sağlık hizmetleri
grubundan, güvenlik grubundan, satın alma-kiralama ve dağıtım hizmetlerigrubundan, tarım
hizmetleri grubu ve elektrik–suve kanalizasyon grubundan seçilecek uzman kişilerden
oluşmalıdır. Bu uzman grup, faaliyetlerde yaşanan aksaklıkları, bu aksaklıklarla başa
çıkmanın yollarını ve süreç boyunca yaşanan gerek lojistik faaliyetlerden gerekse süreçte
görev alan kişilerden kaynaklı olumsuzlukları raporlayarak dahasonra yaşanması olası
felaketlerde aynı sorunlarla karşılaşılmamasını sağlamak amacıyla görüş ve
önerilerde bulunur.
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Uygulamalar
1) Bir tesisin afet yönetimindeki iyileştirme döngüsünü, çevrimi ve aşamaları
inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) İncelediğiniz tesisin afet yönetimindeki iyileştirme döngüsünü, çevrimi ve
aşamaları arasında uyum var mıdır, sonuçta iyileştirme öngörebilmekte misiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir tesisin afet yönetimindeki iyileştirme döngüsün, çevrimi ve aşamaları arasında
uyum olmalıdır ve sonuçta iyileştirme öngörülmelidir.
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Bölüm Soruları
1) Afet Yönetimi İyileştirme Döngüsü-Çevrimi-Aşaması
incelediğimiz İyileştirme Döngüsü (PUKÖ) nun açılımı nedir?

başlığı

altında

a) Planla- Uygula-Kurgula- Önlem al
b) Planla- Uygula-Karar ver- Öncele
c) Planla- Uygula-Karar ver- Öğren
d) Planla-Uygula-Kontrol et- Önlem al
e) Hiçbirisi
2) Afet Yönetimi İyileştirme Döngüsü-Çevrimi-Aşaması başlığı altında
incelediğimiz İyileştirme Döngüsü (PUKÖ) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Her PUKÖ çevrimi ile iyileştirme sağlanır.
b) Sürekli gelişme benimsendiğinde mevcut durumla yetinmek gerekir.
c) Zayıf veya gelişmeye açık noktalarda problemlerin çözümü bir sonraki çevrime
ertelenir.
d) Sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için çevrimin sürekli ve sistematik olarak
uygulanması gerekmez.
e) Planlar sadece planı yapılan konulardan etkilenmektedir.
3) Afet Yönetimi İyileştirme Döngüsü-Çevrimi-Aşaması başlığı altında
incelediğimiz İyileştirme Döngüsü (PUKÖ) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Sürekli gelişme benimsendiğinde mevcut durumla yetinmemek gerekir.
b) Planlar sadece planı yapılan konulardan değil birçok dış faktörden de
etkilenmektedir.
c) Yapılan planların uygulama aşamalarında ara sıra kontrol edilmeleri ve oluşan
aksaklıklar için düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır.
d) Sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için çevrimin sürekli ve sistematik olarak
uygulanması gerekir.
e) Zayıf veya gelişmeye açık noktalarda problemler belirlenerek tanımlanır.
4) Afet İyileştirme Çevriminde hangi safha yoktur?
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a) Etki analizi
b) Müdahale
c) İyileştirme
d) Kriz analizi
e) Yeniden yapılandırma
5) Afet İyileştirme Çevriminde hangi safha yoktur?
a) Yeniden Yapılandırma
b) Zarar azaltma
c) Hazırlık
d) Tahmin erken uyarı
e) Değerlendirme
6) İyileştirme Döngüsü (PUKÖ) nun KONTROL ET safhasında Afet İyileştirme
Çevrimindeki basamaklardan hangisine karşılık gelmektedir?
a) Hazırlık ve Tahmin Erken Uyarı
b) Zarar Azaltma
c) Etki Analizi ve Müdahale
d) İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma
e) Hiçbirisi
7) İyileştirme Döngüsü (PUKÖ) nun ÖNLEM AL safhasında Afet İyileştirme
Çevrimindeki basamaklardan hangisine karşılık gelmektedir?
a) Hazırlık ve Tahmin Erken Uyarı
b) Zarar Azaltma
c) Etki Analizi ve Müdahale
d) İyileştirme ve Yeniden Yapılandırma
e) Hiçbirisi
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8) Afet İyileştirme Çevrimindeki basamaklarında olup Uzun Dönemli Rehabilitasyon
Süreci sayılan İyileştirme Aşamasında öncelikli olanlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Değerlendirme ve planlama
b) Tasarruf planları
c) Depoların tasnifi
d) Lojistik planların gözden geçirilmesi
e) Afetzedelerin Yeniden Hayata Tutunmasının Sağlanması
9) Afet İyileştirme Çevrimindeki basamaklarında olup Uzun Dönemli Rehabilitasyon
Süreci sayılan İyileştirme Aşamasında İZLEME/ DEĞERLENDİRME/ RAPORLAMA
faaliyetleri için oluşturulacak gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Basınla İlişkiler
b) Ulaşım ve Hizmet
c) Haberleşme
d) Kurtarma
e) Acil Yardım Hizmetleri
10) Afet İyileştirme Çevrimindeki basamaklarında olup Uzun Dönemli
Rehabilitasyon Süreci sayılan İyileştirme Aşamasında İZLEME/ DEĞERLENDİRME/
RAPORLAMA
Faaliyetleri için oluşturulacak gruplar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Güvenlik
b) Satın Alma-Kiralama ve Dağıtım Hizmetleri
c) Halkla İlişkiler
d) İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri
e) Elektrik-Su ve Kanalizasyon

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) e, 6) d, 7) b, 8) e, 9) a, 10) c
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13. DÜNYADA ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ
MODELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. ABD Acil Durum ve Afet Yönetimi
13.1.1. Ulusal Olay Yönetimi Sistemi
13.1.2. Ulusal Tepki Çerçevesi
13.1.3. ABD Lojistik Planlama
13.2. Japonya Acil Durum ve Afet Yönetimi
13.3. İngiltere Acil Durum ve Afet Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) ABD Acil durum ve afet yönetimi nasıldır?
2) Japonya acil durum ve afet yönetimi nasıldır?
3) İngiltere acil durum ve afet yönetimi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

- ABD Acil durum ve afet
yönetimi

- ABD Acil durum ve afet
yönetiminin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-. Japonya acil durum ve
afet yönetimi

-. Japonya acil durum ve
afet yönetiminin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

-. İngiltere acil durum ve
afet yönetimi

-. İngiltere acil durum ve
afet yönetiminin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Afetin aşamaları olan öncesi anı ve sonrasındaki talep ile tedarik yönetiminde çağdaş
kriterler geliştirilmiştir. Her üç aşamanın da farklı kriterler içerdiğini bilmek ve
karşılaştırmak önemlidir.
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13.1. ABD Acil Durumu ve Afet Yönetimi
ABD’nde acil durum planlaması ülkenin siyasi yapısı ve anayasası kapsamında ele
alınmaktadır. İki kabul üzerinden planlar yürümektedir.
1- Bu kabullerden birincisi ülkenin siyasi yapısının en üstte bir federal hükümet,
altında eyaletler, daha altta yerel yönetimler bulunmaktadır. Federal hükümetin oluşturacağı
bir afet / acil durum planının bağlayıcı olamayacağı ancak yol gösterici olabileceği
belirtilmektedir.
2- İkinci olarak devlet yapısının dışında sivil toplum kuruluşları, STK’lar ve özel
sektörün planlama ve operasyon faaliyetlerinde önemli bir görev üstleneceğinin kabulüdür.
Buna göre devlet acil durumlara STK’lar ve özel sektörle birlikte müdahale edecektir.
Federal hükümet, afet / acil durum müdahalesini iki çerçeve yaklaşımla
planlamaktadır.


Ulusal Olay Yönetimi Sistemi (NIMS – National Incident Management System)



Ulusal Tepki Çerçevesi (NRF – National Response Framework).

ve

13.1.1. Ulusal Olay Yönetimi Sistemi (NIMS)
Olaylar genellikle sınırlı bir etkide sürede ve coğrafyada gerçekleşir. Bu olaylar
mümkün olan en küçük idari ve kurumsal yapılarda çözülürler. Ancak bazı olaylar bu idari
ve kurumsal yapıların sınırlarını aşabilir ve birden çok kurumun ve idarenin, diğer kamu
kuruluşları, sivil örgütlerin ve acil durum birimlerinin müdahalesini gerektirebilir. Bu
durumlar geniş bir tayftaki organizasyonların ve aktivitelerin etkili ve verimli
koordinasyonunu gerektirir.


Olayları yönetmek için oluşturulan NIMS şu prensiplere dayandırılmıştır:



Kapsamlı, sistematik, ulusal bir yaklaşımdır.



Her türlü tehlikelere karşı hazırlık kavramlarını toplar.

 Ortak bir çalışma resmini ve haberleşme ve bilgi paylaşımı platformunu
oluşturur.


Farklı yönetim alanları arasında standart kaynak paylaşımı ve koordinasyonunu



Her boyutta olay için kullanılabilmesi maksadıyla ölçeklenebilirdir.



Bakım ve sürekli yönetilme ihtiyacı gerektirdiğinden dinamik yapıdadır.

sağlar.
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Bunlarla beraber bir haberleşme veya yardım planı da değildir.
NIMS her türlü olaya uygulanabilmesi için esnek yapıdadır ve farklı kurum ve
kuruluşları bir araya getirebilmesi için standartlaşmaya ve ortak lisan konuşulmasına önem
verilmiştir.
NIMS aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
Hazırlık: Etkili olay yönetimi bir grup hazırlık hareketiyle başlar. Hazırlık safhası
belirleme, planlama, yöntem ve protokol belirleme, eğitim, insan kaynağı, sertifikalandırma,
değerlendirme ve gözden geçirmelerden oluşur. Bu hazırlık safhasında tüm katılımcıların
hedeflerinin müşterek ve yapabilecekleri konusunda gerçekçi olması beklenmektedir.
Katılımcıların (ilgi kurumlar, yöneticiler, sivil örgütler, özel sektör) üstlenecekleri rollerin
de (politika, koordinasyon, destek) yine belirlenmiş olması gerekir. Yine hazırlık safhasında
zararları azaltmaya yönelik risk yönetimi, eğitim, bina yönetmelikleri, arazi iyileştirmesi,
ekonomik sürekliliği sağlayacak aktiviteler, kamu kayıtlarının korunması gibi önlemlerin
alınmaktadır.
Haberleşme ve Bilgi Yönetimi: Acil durum ve olay yönetimi haberleşme ve bilgi
sistemlerinin sağladığı resmin bütününe bağlıdır. NIMS standart haberleşme için gerekli
ihtiyaçların çerçevesini çizmektedir. Haberleşme ve bilgi yönetimi birlikte çalışabilirlik,
ölçeklenebilirlik, taşınabilirlik, dayanıklılık ve yedeklenme ilkelerine dayandırılmalıdır.
Haberleşmeler stratejik, taktik ve destek seviyeler ile duyuru ve açıklamalar şeklinde
ayrılmıştır. Planlama aşamasında hangi tip cihazların, sistemlerin, platformların,
protokollerin kullanılacağının belirlenmiş olması gerekmektedir. İyi bir haberleşme
yönetimi bilgi ihtiyaçlarının önceden belirlenmiş olmasını da gerektirir.
Kaynak Yönetimi: Hedeflere ulaşabilmek için personel, ekipman (teçhizat) ve
levazım gibi kaynakların tedarikinin akıcı ve ihtiyaçlara uyacak şekilde olması
gerekmektedir. Kaynak yönetiminin ortaya çıkabilecek her türlü ihtiyaca cevap verebilmesi
için ölçeklenebilir ve esnek olması gerekmektedir. NIMS ihtiyaçları belirleme, sipariş ve
edinme, harekete geçirme, takip ve raporlama, geri kazanma ve hizmet dışı bırakma, tazmin
ve stoklama fonksiyonları için standart mekanizmalar belirler ve yönetim süreçleri kurar.
Komuta ve Yönetim: Etkin ve etkili olay yönetimi ve koordinasyonu için gerekli
esnek ve standart yapıyı oluşturur. Bu yapı “Olay Komuta Sistemi,” “Koordinasyon Sistemi”
ve “Kamu Bilgilendirmesi” ne dayandırılır. Komuta ve yönetim 14 adet yönetimsel prensibe
dayandırılır: Ortak terminoloji, Modüler Yapı, Hedeflerle Yönetim, Olay Hareket
Planlaması, Yönetilebilir Kontrol Alanı, Tesis Yerleri, Kapsamlı Kaynak Yönetimi, Entegre
Haberleşme, Komutanın Teslim Alınması, Emir Komuta Zinciri ve Yönetimin Birliği,
Mesuliyet, Sevk ve Dağıtım, Bilgi ve İstihbarat Yönetimi.
Günlük Yönetim ve Bakım: İki bileşenden oluşur: Birincisi paydaşlarla ilişkilerin
canlı tutulmasını sağlayan Ulusal Entegrasyon Merkezi (National Integration Center),
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ikincisi ise stratejik iyileştirmeler de dâhil olmak üzere olay yönetimiyle ilgili her türlü
teknolojinin güncellendiği Destek Teknolojileri (Supporting Technologies).

13.1.2. Ulusal Tepki Çerçevesi (NRF)
Ulusal Tepki Çerçevesi Amerikan ulusunun tüm tehlike durumlarında nasıl
davranacağının çerçevesini çizmektedir. Ölçeklenebilir, esnek, uyarlanabilir koordinasyon
yapıları kurarak tüm ülkedeki görev ve sorumlulukları uyumlu hale getirmektedir. Çerçeve
öncelikle bir acil durum müdahalesine kimlerin dâhil olduğu, bu kişilerin görev ve
sorumlulukları belirtir. İkinci olarak bir ulusun olaylar karşısında ne yaptığını belirtir.
Üçüncüsü ise bu olaylara cevap verebilmek için bir ulusun nasıl örgütlendiğini anlatır.
Dördüncü olarak planlamanın önemi ve ulusal planlama unsurları ele alınır. Çerçeve bir ana
doküman, bir acil durum esnasında en çok ihtiyaç duyulan fonksiyon ekleri, bağış yönetimi,
mali yönetim, özel sektör koordinasyonu gibi destek ekleri, biyolojik, nükleer, tahliye gibi
olay ekleri, ortakların anahtar görevleri anlatıldığı ortaklık ekleri bulunmaktadır.
Çerçeve her zaman yürürlükte olup bütünü veya parçaları ihtiyaç duyulan herhangi
bir anda uygulanabilir. Çerçevenin tepki doktrini beş temel prensibe dayandırılmıştır:
1. Sıkı Ortaklık: Her kademedeki toplum liderlerinin kriz zamanlarında tek
başlarına sorunların altından kalkamayacakları durumların oluşmaması için ortak hedefler
geliştirerek ve yetenekleri birleştirerek ortaklıklar kurmaları gerekmektedir. Bu ortaklıkların
normal zamanlarda sürekli haberleşmeler, ortak planlamalar, eğitimler, tatbikatlarla canlı
tutulmasıyla acil durumlara hazırlık sağlanır.
2. Kademeli Tepki: Olayların öncelikle en alt idari birimler tarafından ele alınması
gerekir; ancak yardım istenmesi için kaynakların sonuna kadar tüketilmesi beklenmez.
Olaylar yerel olarak başlar ve sonlandırılır ve çoğunlukla da yerel seviyede çözülür. İhtiyaç
ortaya çıkması halinde önce komşu yerel idarelerden, sonra eyaletlerden ve nadiren de
federal hükümetten yardım istenir.
3. Ölçeklendirilmiş, Esnek, Uyarlanabilir Operasyon Kabiliyeti: Olayların
büyüklüğü, amacı ve karmaşıklığı değiştikçe tepkinin de buna uyarlanması gerekmektedir.
Çerçevenin disiplinli ve koordineli yapısı ihtiyaç duyulan miktarlarda yardımın
akabilmesine imkân sağlamaktadır.
4. Ortak Komuta: Etkili bir operasyon katılan her kurumun yetki ve
sorumluluklarının net olarak belirlenmiş ve bilinir olduğu bir ortak komutayla mümkün olur.
Özellikle farklı yönetim ve yetki alanlarına yayılmış bir acil durumda birbirlerinden
bağımsız kurum ve kuruluşların ortak hedeflere yönlendirilmesi arada boşluk kalmamasını
sağlar. Her kurum ve kuruluş kendi yetki ve sorumluluklarını korurken ortak belirlenmiş
hedefleri yerine getirirler. Ortak komuta aşağıdaki ilkelere dayanır.


Ortak hedefler oluşturulması;
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Müşterek stratejik yaklaşım kullanılması;



Bilgi akışının ve koordinasyonun iyileştirilmesi;



Ortak öncelikler ve kısıtlar anlayışının geliştirilmesi;



Hiçbir kurum ya da kuruluşun yetkilerinin unutulmaması;



Bütün kurum ve kuruluşların çabalarının aynı planda optimize edilmesidir.

5. Harekete Hazırlık: Etkili operasyonlar dengeli risk algısıyla harekete hazırlıkla
başlar. Ulusal tepki bireylerden devletin en üst kademesine kadar harekete hazır olma
dürtüsü ve yeteneğiyle mümkündür. Bazı riskleri önlemek mümkün olmamakla beraber
etkili planlama ve talimlerle riskleri önceden sezebilir ve yönetebilirler.
Çerçeve her kademedeki kamu görevlerinin üstlenecekleri acil durum görev ve
sorumlulukların çerçevesini çizmektedir. Her ne kadar kamu halkın can ve mal
güvenliğinden sorumlu olmakla beraber olayların pek çoğunda özel sektör ve sivil toplum
kuruluşlarıyla ortak çalışırlar.
Özel Sektör: Özel sektör öncelikli olarak çalışanlarının korunmasından sorumludur.
Öte yandan acil durum yönetiminde halkın temel ihtiyaçlarını (su, elektrik, haberleşme,
sağlık, güvenlik, ulaştırma, finans) sağlayan pek çok kuruluşla birlikte çalışma ihtiyacı
ortaya çıkar. Bu kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş olacakları gibi acil
durumlara destek olacak pek çok kaynağa da sahiptirler. Özel sektörün işbirlikçi desteği
olmadan toplumun acil durumlara etkili olarak hazırlanması veya bu durumdan kurtulması
mümkün değildir.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK): STK’lar bir felaket öncesi, esnası veya
sonrasında inanılmaz derecede büyük destek sağlarlar. STK’ların bir özelliği odaklanmış ilgi
alanların ve tabiatındaki bağımsızlıklarıdır. Bu özellikleri bu grupların önceliklerini ve
sağladıkları kaynakları belirler. STK’lar devletin çalışmalarına her aşamada destek olmakla
beraber pek çok noktada devletin desteğine de ihtiyaçları vardır. Bu kuruluşların sağladığı
desteğe örnek olarak yemek, barınma, giyim, sağlık gibi hizmetler, gönüllülerin eğitimleri
ve yönetilmesi, acil durum sonrası temizlik çalışmalarını verebiliriz. Kızılhaç gibi bazı
STK’lar özellikle acil durum desteği vermeyi amaçlamaktadırlar. Bu kuruluşlar çerçevenin
her aşamasında devletin tepki yeteneğini artırmaktadır. NRF aynı zamanda hazırlıklı olmak
için gerekli dört aşamayı Planlama, Yapılanma, Talim, İyileştirme, doğru tepkinin geçmesi
gereken dört aşamayı, Farkındalılık, Aktivasyon, Koordinasyon ve Toplanma ve, kısa ve
uzun vadeli iyileştirmeleri anlatmaktadır. NRF son olarak koordinasyon için gerekli
yapılanmayı farklı kademelerde Olay Yeri, Yerel Yönetim ve Eyalet seviyelerinde ve
Federal yapılanmanın nasıl olduğunu göstermektedir.
Acil Durum Destek Fonksiyonları: FEMA tepki desteğini federal devletin veya
STK’ların 15 veya gerekli görüldüğünde daha fazla Acil Durum Destek Fonksiyonlarını
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harekete geçirerek sağlar. Bunlar: 1- Taşıma; 2- Haberleşme; 3- İnşa ve Mühendislik; 4Yangın Söndürme; 5- Acil Durum Yönetimi; 6- Toplu Bakım; 7- Lojistik Yönetimi; 8Sağlık Hizmetleri; 9- Arama Kurtarma; 10- Zararlı Maddeler; 11- Tarım ve Doğal
Kaynaklar; 12- Enerji; 13- Kamu Güvenliği; 14- Uzun Vadeli İyileştirme; 15- Dış İlişkiler.
Her bir Fonksiyonun bir koordinatörü, sorumlu bir kurumu (örn. bir bakanlık) ve destekleyen
kurumları bulunur.
Birleşik Operasyon Ofisi (JFO – Joint Field Office) acil duruma müdahalenin temel
yapısını oluşturur. JFO olaya müdahale edecek tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonunu
sağlayan geçici bir oluşumdur. Doğrudan olay yerindeki müdahaleleri yönetmeyip, daha
geniş kapsamlı destek operasyonlarına destek olur. Birden çok JFO’nun kurulmasını
gerektiren durumlarda JFO’lar arasındaki koordinasyon ise bir Birleşik Alan Komutası
(UAC – Unified Area Command) yapısıyla çözümlenmektedir. Bu yapıların fiziksel
mekanları ise tamamen olaya bağlı olarak belirlenmektedir. Yapısal olarak JFO dört bölüme
ayrılmıştır:
Operasyon: Sahadaki olay yönetimini üstlenir. Gerektiği durumlarda dallar,
bölümler ve gruplar eklenebilir veya kapatılabilir.
Planlama: Bu bölüm kaynaklar, tehlikeler ve olaylar hakkındaki bilgilerin
toplanması, değerlendirilmesi, paylaşılması ve kullanılmasını sağlar; birleşik harekat, acil
durum, uzun dönemli ve diğer planları hazırlar.
Lojistik: Bütün federal teçhizat ve levazımın kontrol ve sorumluluğu; kaynak
siparişi ve teslimi; yer seçimi, kurulum, alan yönetimi, bina hizmetleri; taşıma
koordinasyonu ve filo yönetimi; bilgi ve teknoloji hizmetleri; yönetim hizmetleri; ve müşteri
ilişkileri gibi işleri koordine eder.
Mali İşler: Tüm mali yönetim, denetim ve takip işlerinden sorumludur.

13.1.3. ABD Lojistik Planlama Örneği
ABD’deki acil durum planları incelendiğinde Michigan ve Florida eyaletlerinin
lojistik planlarının en detaylı örnekler oldukları görülmüştür. Bu planlarda öne çıkan
özellikler şunlardır:
Planın amacı bir afete müdahale etmek üzere gerekli malzeme, ekipman, teknik
destek ve materyallere olan ihtiyacı belirlemek, bunları tedarik etmek ve dağıtmak için
gerekli yapısal ve operasyonel çerçeveyi hazırlamaktır.
Bu planlar tedarik zinciri yönetiminin oturduğu doğru maddeleri, doğru zamanda,
doğru maliyetlerde, doğru yer ve kişilere ulaştırmak felsefesine dayandırılmıştır. İş
planlaması ilkeleri, koordinasyon ve işbirlikleri, özel sektörün yeri plan içerisinde tekrar
tekrar özellikle belirtilmektedir. Bu ilkelerden bazıları aşağıda listelenmiştir.


Plan bir hazırlık döngüsünün parçasıdır.
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Plan temel olarak riski yönetebilmek için hazırlanır.



Stratejik, Taktik ve Operasyonel seviyede ayrı ayrı hazırlanır.

 Tüm nüfusu içine alacak şekilde ve paydaşların katılımını sağlayacak şekilde
hazırlanır.


Ortaya çıkacak karmaşıklık ve belirsizliği azaltmak için analitik araçları kullanır.



Esnek ve ölçeklenebilir yapıda olmalıdır.

 Hedefleri ve istenen sonuçları net bir şekilde belirtmeli ve bunlara uygun
yapılmalıdır.


Yatay ve dikey entegrasyona açık olmalıdır.

 Zararı önleme, can ve malı koruma, olaylara cevap verme, düzeltme ve
azaltmayı hedeflemelidir.
NIMS/ NRF çerçevesinde planlanan Michigan Lojistik Yönetimi aşağıdaki temel
görevi yerine getirmeyi hedeflemektedir:
1. Afet ihtiyaçlarının belirlenmesi;
2. Lojistik yönetimi operasyonlarının yönetimi, koordinasyonu ve problemlerinin
belirlenmesi;
3. Lojistik operasyonlarla ilgili her türlü teknik desteğin sağlanması;
4. Lojistik operasyonlar için gerekli kaynakların temini ve koordinasyonunun
sağlanması;
5. İhtiyaçların talebi ve satın alınması;
6. Depo, toplanma alanı, dağıtım noktası ve yerel afet lojistik merkezleri gibi destek
merkezlerinin kurulması ve yönetilmesi;
7. İhtiyaç malzemelerinin kabulü, saklanması, dağıtılması, kaydı, taşınması ve
atıklarının toplanması görevlerini koordine edilmesi;
8. İlgili diğer kuruluş ve bölümlerle koordinasyonu sağlanması;
9. Lojistik faaliyetlerin ve ilerlemenin takibinin ve yönlendirilmesinin yapılması;
10. Halkın sağlanan yardım konusunda bilgilendirilmesi;
11. Operasyonlarına yönelik rapor, brifing ve basın ilişkilerinin yönetilmesi.
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Michigan planı ayrıca Lojistik Yönetimi Fonksiyonunun yapılanmasını, her birimin
görevlerini ayrı ayrı tanımlamıştır.

13.2. Japonya Acil Durumu ve Afet Yönetimi
Japonya coğrafi konumu itibarıyla deprem, tusinami, tayfun vb. doğal afetlerin sık
yaşandığı bir ülkedir. Yılların getirdiği bir tecrübe ile hem önlem almada, hem de eğitim
alanında örnek alınacak bir ülke olduğu için, Japonya’nın afet yönetim yapılanması ve
planlarının incelenmesi düşünülmüştür. Nitekim, Dünyada Afet Önleme Günü olan tek ülke
olarak bu konudaki hassasiyetlerini göstermektedirler. Japonya’da 1960 yılından beridir
Eylül ayının ilk günü, 1923 Tokyo depreminin yıldönümü olarak anılır ve o gün deprem
tatbikatı yapılır.
Japonya’ da doğal afetler konusundaki örgütlenme ve koordinasyon
mekanizmasından sorumlu kurum Afetleri Önleme Konseyi’dir (DPC, Disaster Prevention
Council). DPC, Amerika’daki eşlenik kurum FEMA gibi yerel yönetimlerden başlayarak
ulusal boyutta hükümet seviyesine kadar yapılanan ve konsey başkanının yetkilerinin devlet
bakanı ile eşit olduğu bir kurumdur. Fakat Amerika’nın aksine DPC hükümetten bağımsız
değildir ve doğrudan Başbakana bağlıdır. Konseyin çalışmaları şu üç başlıkta toplanmıştır:


Temel plânları hazırlar, yürürlüğe koyar ve koordinasyonu sağlar.



Afet Önleme Plânlarını hazırlar.



Vilâyet Afet Önleme Plânlarını hazırlamak.

Japonya’ da 1961 yılından başlayarak doğal afetlerle ilgili yapılanma Afetlere Karşı
Önlemler Temel kanunları ile düzenlenmiş ve 1997 yılında son halini almıştır. Bu kanunlar
ışında, Konsey yılda bir kez toplanarak Afet Temel Plânını gözden geçirir ve
günceller/iyileştirir. Konseye bağlı olarak afetler konusunda görev ve sorumluluğu bulunan
31 idari organ ile, NTT (Japon Telekomünikasyon Kurumu) ve NHK (Japon Televizyon ve
Radyosu) gibi belirli kamu kuruluşları bulunmaktadır. Söz konusu kurum ve kuruluşların
her birisi, Temel Plân uyarınca afetlerle ilgili olarak kendi uygulama plânlarını
hazırlamaktadır. Dolayısı ile afetler konusunda, her bir bakanlığın, kurum ve kuruluşun
yapmakla görevli olduğu işleri ve hangi zamanda ne yapılacağını belirten uygulama plânları
bulunmaktadır. Benzeri düzenleme eyalet valiliği ve belediyeler düzeyinde de yapılmakta,
eyalet valisi ve belediye başkanlarına bağlı olarak oluşturulan Vilayet ve Belediye Afetleri
Önleme Konseyleri, eyalet ve şehir belediyesi çapında ilgili tüm kuruluşların afetler ile ilgili
ön hazırlık, eğitim, afet anında ve sonrasındaki faaliyetlerini belirleyen, Yerel Uygulama
plânlarını hazırlamakta ve uygulanmasını sağlamaktadır. Yerel idarecilerin tek görevi
bulanları hazırlamak ve önlem almak değil, daha da önemlisi yöre halkını da doğal afetler
konusunda eğitimdir. Her bir şehir belediyesi o şehrin uğraması olasılığı bulunan doğal afeti
(deprem, sel, toprak kayması, tayfun vs.) dikkate alarak, halkı eğitici broşürler hazırlayarak,
dağıtmakta, ilk yardım kursları düzenlemektedir. Eğitimlerde aldıkları bilgiler ile her semt
kendi gönüllü afetle mücadele ekiplerini oluşturmakta, ve her yıl 1 Eylül’ de ilgili tüm
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kuruluşlar (Polis, İtfaiye, Kurtarma ve Tıbbî Yardım Ekibi, NHK, Elektrik, gaz, haberleşme
şirketleri, Kızılhaç gibi) ile birlikte tatbikatlara katılmaktadırlar (Özkan, 2003).
Afetleri Önleme Konseyinin organizasyonunda şu birimler vardır:
1) Genel Yönetim Dairesi,
2) Afetleri Önleme Koordinasyon Dairesi,
3) Yeniden İnşa ve İyileştirme Dairesi,
4) Deprem Felâketine Karşı Tedbirler Dairesi,
5) Afetlere Karşı Tedbirleri Uygulama Dairesi ve bu daireye bağlı olan Haberleşme
Ofisi şeklindedir.
Bu daimi örgütlenmenin yanı sıra, Japonya’ da bir afet durumunda kanun gereği
derhal oluşturulması öngörülen bir Acil Durum merkezi bulunmaktadır. Söz konusu kriz
merkezine, çok büyük afetlerde (100’ den fazla) can kaybı hâllerinde, başbakan, daha küçük
afetlerde ise DPC’ nin başkanı (Devlet Bakanı sıfatı ile) başkanlık etmektedir. Herhangi bir
afet durumunda, ilgili tüm kurumlar Temel plân ve Uygulama Plânı’ nın öngördüğü şekilde
bilgi toplayıp, anında söz konusu merkeze bildirmek zorundadır. Tüm bilgilerin toplandığı
kriz merkezi, ilgili kuruluşların hazırlanmış olan Uygulama Plânları çerçevesinde,
çalışmalara nezaret etmekte ve bu çalışmalar arasında koordinasyonu sağlamaktadır. Kriz
merkezinin ayrıca, afet bölgesinde de derhal bir bürosu oluşturulmakta ve DPC başkan
yardımcısı mahallindeki yerel ofise başkanlık etmektedir.
Aynı şekilde afet anında ilgili eyalet ve belediyeler düzeyinde de, kriz merkezleri
oluşturulmakta ve bunlar ulusal düzeydeki kriz merkezi ile eş güdüm içinde faaliyet
göstermektedir. DPC, normal dönemlerde, sürekli olarak köylere kadar her bir bölgenin ve
yerleşim yerinin haritalarını, yerleşim plânlarını, binaların yapısını ve konumunu, her bir
evde yaşayan insanların ayrıntılı bilgilerini bilgisayara işlemekte ve bir bilgi bankası
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bir afet anında, o bölgede afetten etkilenen bina ve tesisler ile
her bir binada yaşayan insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri derhal arama, kurtarma ve
yardım ekiplerine iletebilmektedir. Bu da afet sonrasında lojistik hizmetlerin zamanında ve
verimli verilebilmesini sağlamaktadır.

13.3. İngiltere Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları
İngiltere’deki afet yönetimi yapısı Amerika ve Japonya’nın aksine merkeziyetçidir.

Geçmişi 1924’e uzanan bu çalışmalar, 1948 yılında kanunlaştırılarak Sivil Savunma Kanunu
çıkarılmıştır. Bu kanun ile sivil savunma, itfaiye faaliyetleri, arama, kurtarma ve ilk yardım,
hasar tespiti vb. faaliyetler doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlığa bağlı Sivil
Savunma ve Yangınla Mücadele Genel Müdürlüğü merkezi ve hiyerarşik bir yapı için
organize olmuştur. Bu yapı uyarınca İngiltere 11 ana sivil savunma bölgesine ve 18 tali
214

bölgeye ayrılmıştır. Barışta her bölgede bir müdür ve yeteri kadar şube müdürü ve personeli
bulunur.
İngiltere sivil savunması, bu ülke savunma sisteminin temeli ve tamamlayıcı
unsurudur. Söz konusu Sivil Savunma Yönetiminin görevleri şunlardır:


İkaz – Alarm Sistemini kurmak, geliştirmek ve çalışırlığını sağlamak,



Kurtarma ve korunma çalışmalarını düzenlemek ve bu çalışmalara katılmak,

 Olağanüstü hâllerde halk için danışma ve haberleşme merkezleri kurmak,
tahliye, ilk yardım, sosyal yardım işlerini yapmak,


Yangınla mücadele etmek,

 Savaşlar, tabiî afetler ve benzeri acil durumların otaya çıkardığı ihtiyaçlar
dolayısı ile “Özel Polis Teşkilâtı” kurarak, Emniyet Kuvvetleri’ ne yardımcı olmaktır.
İngiltere’ de İçişleri Bakanlığı ve polis teşkilatına Sivil Savunma konusunda bir çok
görevler verilmiştir. İçişleri Bakanlığı göç, hapishaneler, yangın politikası gibi konularda
faaliyetlerde bulunur. İngiltere’de acil durumlara yapılan müdahalelerin çoğu yerel
düzeydedir. Söz konusu acil durumlarda ilk müdahale, yerel hükümetin acil planlama
birimlerinin ve hastanelerin desteklediği, polis, yangın ve kurtarma ekipleri ile ambulans
servisi tarafından yapılır. Bu gibi durumlarda polis koordine birimi olarak hareket
etmektedir. 2000 yılında ülkenin petrol kaynaklarına yönelik ciddi bir tehdidin ortaya
çıkması, geniş kapsamlı bir sel felâketinin yaşanmasının ardından 2001 yılında yeni bir birim
olan Sivil Beklenmeyen Olaylar Sekretaryası (Civil Contingencies Secretariat - CCS)
kuruldu.
CCS’ nin amacı tahmin, hazırlık, önleme ve çözümleme konularında hükümet içi
ve dışında görev yapanlarla çalışmak sureti ile İngiltere’ nin yıkıcı olayları iyileştirme
çalışmalarını gerekmektedir. Söz konusu tedbirler İngiltere’de sivil savunma sisteminin
yeniden ele alınmasında ve düzenlenmesinde benimsenmiş olan ilkeleri açıklamaktadır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’ de faaliyet gösteren ABD, Japon veya İngiltere şirketleriyle ortaklığı
olan bir tesisin afet planlarını inceleyiniz
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’ de faaliyet gösteren ABD, Japon veya İngiltere şirketleriyle ortaklığı
olan bir tesisin afet planlarını incelediğiniz de ilgili ülkelerin modellerine ilişkin yansımlar
tespit edebiliyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
ABD, Japon veya İngiltere acil durum ve afet yönetimine ilişkin yapısal farklar
vardır.
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Bölüm Soruları
1) ABD Acil Durumu ve Afet Yönetimi İki kabul üzerinden planlar yürümektedir.
Bu kabullerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Devlet yapısının dışında sivil toplum kuruluşları, STK’lar ve özel sektörün
planlama ve operasyon faaliyetlerinde önemli bir görev üstlenmez.
b) Federal hükümetin oluşturacağı bir afet/ acil durum planının bağlayıcıdır.
c) En üstte bir federal hükümet, altında ise STK’lar ve özel sektörün planlama ve
operasyon faaliyetlerinde bulunduğu yönetim şekli vardır
d) En üstte bir federal hükümet vardır
e) Hiçbirisi
2) ABD Acil Durumu ve Afet Yönetimi iki çerçeve yaklaşımla planlama
yapmaktadır. Bu çerçevede aşağıdakilerden hangisi vardır?
a) ULUSAL TEPKİ YÖNETİMİ SİSTEMİ
b) ULUSAL OLAY ÇEVÇEVESİ SİSTEMİ
c) ULUSAL OLAY YÖNETİMİ SİSTEMİ
d) ULUSAL TEPKİ ÇERÇEVESİ SİSTEMİ
e) ULUSAL ÇERÇEVE YÖNETİMİ SİSTEMİ
3) ABD Acil Durumu ve Afet Yönetiminde yer alan ve olayları yönetmek için
oluşturulan alan Ulusal Olay Yönetimi Sisteminin (NIMS) dayandığı prensipler arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
a) Ortak bir çalışma resmini ve haberleşme ve bilgi paylaşımı platformunu
oluşturur
b) Sadece öncelikli tehlikelere karşı hazırlık kavramlarını toplar
c) Kapsamlı, sistematik, ulusal bir yaklaşımdır
d) Bakım ve sürekli yönetilme ihtiyacı gerektirdiğinden dinamik yapıdadır
e) Her boyutta olay için kullanılabilmesi maksadıyla ölçeklenebilirdir
4) ABD Acil Durumu ve Afet Yönetiminde yer alan ve olayları yönetmek için
oluşturulan alan Ulusal Olay Yönetimi Sisteminin (NIMS) Bölümleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
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a) ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
b) GÜNLÜK YÖNETİM VE BAKIM
c) KOMUTA VE YÖNETİM
d) KAYNAK YÖNETİMİ
e) HABERLERŞME ve BİLGİ YÖNETİMİ
5) ABD Acil Durumu ve Afet Yönetiminde yer alan Ulusal Tepki Çerçevesinde
(NRF) Amerikan ulusunun tüm tehlike durumlarında nasıl davranacağının çerçevesini
çizmektedir. Çerçeve içinde aşağıdakilerden hangisi kurulan koordinasyon yapılarının
özellikler içinde yer almaktadır.
a) YİNELENEBİLİR
b) ESNEK
c) TEKRARLANABİLİR
d) MODELLENEBİLİR
e) DEĞİŞTİRİLEBİLİR
6) ABD Acil Durumu ve Afet Yönetiminde yer alan Ulusal Tepki Çerçevesi
(NRF), acil durum müdahalesinde aşağıdakilerden hangisini anlatmaz?
a) Ulusun olaylar karşısında ne yaptığını
b) Olaylara cevap verebilmek için bir ulusun nasıl örgütlendiğini
c) Kişilerin görev ve sorumlulukları
d) Kimlerin dâhil olduğu
e) Koordinesizlik durumunda alternatif uygulamalar
7) Japonya Acil Durumu ve Afet Yönetiminde yer alan Afetleri Önleme Konseyine
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Temel plânları hazırlar, yürürlüğe koyar ve koordinasyonu sağlar
b) ABD Afet Yönetim Sisteminin aksine hükümetten bağımsız değildir ve
Başbakana bağlıdır
c) Afet anında faaliyete geçer
d) Afet Önleme Plânlarını hazırlar
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e) Vilâyet Afet Önleme Plânlarını hazırlar
8) Japonya Acil Durumu ve Afet Yönetiminde yer alan Afetleri Önleme Konseyine
bünyesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur
a) İletişim Dairesi
b) Deprem Felâketine Karşı Tedbirler Dairesi
c) Afetleri Önleme Koordinasyon Dairesi
d) Afetlere Karşı Tedbirleri Uygulama Dairesi
e) Yeniden İnşa ve İyileştirme Dairesi
9) İngiltere Acil Durumu ve Afet Lojistik Planlarında yer alan Sivil Savunma
Yönetiminin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) İkaz – Alarm Sistemini kurmak, geliştirmek ve çalışırlığını sağlamak
b) Danışma ve haberleşme merkezleri kurmak, tahliye, ilk yardım, sosyal yardım
işlerini yapmak
c) “Özel Polis Teşkilâtı” kurarak, Emniyet Kuvvetleri’ ne yardımcı olmaktır
d) Yangınla mücadele etmek
e) Daha önce meydana gelmiş olan afetlerin envanterini oluşturmak
10) İngiltere Acil Durumu ve Afet Lojistik Planlarında yer alan Sivil Beklenmeyen
Olaylar Sekretaryasına ilişki aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tahmin yapmak
b) Hazırlık yapmak
c) Önleme ve çözümleme çalışmaları yapmak
d) Zarar önleme çalışmalarını değerlendirmek
e) Hükümet içi ve dışında görev yapanlarla ortak çalışmak

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) b, 6) e, 7) c, 8) a, 9) e, 10) d
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14. TÜRKİYEDE ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİNDE
ÇAĞDAŞ GELİŞMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. 2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun-Öncesi
14.2. 2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun-Sonrası
14.3. Türkiye’ de Acil Durum ve Afet Yönetiminin Çağdaşlaşma Süreci
14.3.1. Merkezi Yapı
14.3.1.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
14.3.1.2. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
14. 3.1.3. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
14.3.1.4. Deprem Danışma Kurulu
14.3.2. Teşkilat
14.3.2.1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
14.3.2.2. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri
14.3.3. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)
14.3.4. Kızılay
14.4.1. Kızılay’ın kuruluş amacı ve görevleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yapısı nasıldır ve bu yapı ile
çağdaşlaşma kriterlerine ulaşılmış mıdır?
2) AFAD bünyesindeki Kurullar-Komisyonlar nelerdir?
3) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) işlevi nedir?
4) Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) nde afet yönetimine ilişkin çağdaş gelişmeler
nelerdir?
5) Kızılay’ da afet yönetimine ilişkin çağdaş gelişmeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

- Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) yapısı

- Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) yapısının
öğrenilmesi ile çağdaş
gelişmeler uyunun
belirlenmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- AFAD bünyesindeki
Kurullar-Komisyonlar

- AFAD bünyesindeki
Kurullar-Komisyonların
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM) işlevi

- Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM) işlevinin
öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Türk Silahlı
Kuvvetleri(TSK) nde afet
yönetimine ilişkin çağdaş
gelişmeler

- Türk Silahlı
Kuvvetleri(TSK) nde afet
yönetimine ilişkin çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak

- Kızılay’ da afet
yönetimine ilişkin çağdaş
gelişmeler

- Kızılay’ da afet
yönetimine ilişkin çağdaş
gelişmelerin öğrenilmesi

Fikir yürütmek araştırmak
veya tartışmalara katılmak
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
Afetin aşamaları olan öncesi anı ve sonrasındaki talep ile tedarik yönetiminde çağdaş
kriterler geliştirilmiştir. Her üç aşamanın da farklı kriterler içerdiğini bilmek ve
karşılaştırmak önemlidir.
2009 Yılı 5902 Sayılı Kanun ve kanun dolayısıyla yapılan düzenlemeler nedeniyle
Türkiye’ nin bütün afet ve dolayısıyla kriz yapılanması, teşkilatlanması tamamıyla değişmiş
ve merkezileşmiştir. Yasaya ilişkin düzenlemeler ve teşkilatlanma çok detaylı olarak
gerçekleştirmiştir.
2009 yılı yasasının en belirgin en büyük farklarından birisi merkezi yapılanmaların
başkanlık koordinesinde ki kurullar ile afet ve kriz durumların yönetilmesi. Bir diğer büyük
değişiklik teşkilatlanmada yapılmıştır. Teşkilat yapısı olay, acil durum, afet, kriz, olağanüstü
sıralamasının hepsini kapsayacak ve tepki gösterecek içerikte içiçe geçirilmiş, tek bir olayın
dahi kriz nedeni olabileceği deneyimleri nedeniyle, sıralama, süreç algısı ile
dönüştürülmüştür.
Her iki büyük değişiklik yani kurullar ile süreç algılamasın uygun dönüşüm
kurulların bileşenindeki kurumlar ile tek bir sıradan olayın dahi kriminal hale getirilmesi ile
hayatın akışına ters müdahale örneklerini çoğaltmıştır.
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14.1. 2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun-Öncesi
Ülkemizde 1999 Marmara depremine kadar olan süreçte genel afet kaynaklı krizlerin
yönetiminde ve yapılanmasında düzenlemeler yapma hususundaki genel anlayış afetler
meydana geldikten sonra gündeme gelmiş ve afet sonrasının tartışmalı ve stresli ortamında
acele çözümler üretilme yönünde olmuştur. Bu nedenle mevzuat ve kurumsal yapılanmamız
bir sistem yaklaşımı içerisinde mevcut sorunların kalıcı ve rasyonel çözümüne yönelik değil
mevcut afet durumuna yönelik güncel çözümler üretme seklinde gelişmiştir. Bu yaklaşım
neticesinde her afet sonrası, yeni mevzuat ve kurumsal yapılanmalar ortaya çıkmış bu ise
mevcut afet yönetim sistemimizi çok başlı hale getirmiştir.
Afet yönetim sistemimizin temelini oluşturan 15.05.1959 tarih ve 7269 sayılı
“Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara
Dair Kanun” yürürlüğe girdiği tarihte, döneminin uluslararası alanda en çağdaş ve kapsamlı
afet kanunu olarak kabul edilmiş ve birçok ülke tarafından da örnek alınmıştır. Ne var ki,
zamanla bu yasaya dayalı olarak yürütülen afet yönetimi çalışmalarının temel stratejisi afet
sonrası yürütülen çalışmalara odaklanmıştır.
Yasanın bir diğer özelliği de sadece doğal nedenlerden kaynaklanan afetlere vurgu
yapması, teknolojik kaynaklı afetlere gerekli önemi vermemiş olmasıdır. Yasanın 4. maddesi
uyarınca afet planlaması il ve ilçe düzeyinde tutulmuş, bölgesel ve ulusal düzeydeki aktörler
dikkate alınmamıştır. 7269 sayılı yasaya dayanılarak çıkarılan afet yönetimi ile ilgili
mevzuatta afet yönetiminden sorumlu kuruluş Afet İşleri Genel Müdürlüğü olarak görülse
de çok sayıda kurumun bu alanda yetkili ve görevli olduğu parçalı yapı en temel sorunlardan
birini oluşturmuştur.
Dolayısıyla bu dönemde afet yönetim sistemimizdeki anlayışın ve yapılanmanın afet
sonrası döneme odaklı, yara sarma ve mevcut zararların giderilmesi yönünde geliştiği;
örgütlenme konusunda bir karmaşanın var olduğu ve afet yönetimi ile ilgili etkili bir ulusal
strateji geliştirecek kurumun bulunmadığı, yani çağdaş bir afet yönetim sisteminden uzak
olduğu görülmektedir.
1999 Marmara depreminde ise bu karmaşık yasal ve idari yapının getirdiği birçok
olumsuzluk yaşanmış ve bu olumsuzlukların giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin
yapılabilmesi amacıyla 27.08.1999 tarih ve 4452 sayılı “Doğal Afetlere Karşı Alınacak
Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak
Düzenlemeler Hakkında Yetki Yasası” çıkarılmıştır. Bu yetki yasasına dayanılarak, Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Ulusal Deprem Konseyi gibi birimlerin
oluşturulması, zorunlu deprem sigortası ve yeni bir yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin
çıkarılması, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle işbirliğine gidilmesi gibi birçok
alanda mevzuat değişikliğine gidilmiştir.
Ancak 1999 Marmara depreminden sonra afet yönetimi konusunda atılan en önemli
adım 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
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Hakkında Kanun”dur. Bu kanun kriz ve afet yönetim sistemimizdeki anlayış ve örgütlenme
konusunda yaşanan değişimin en somut göstergesidir.

14.2. 2009 Yılı -5902 Sayılı Kanun-Sonrası
17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5902
sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun”a bakıldığında, ilk gözlemlenen, kamu yönetimimizde dağınık bir şekilde örgütlenen
afet yönetimi teşkilatlanmasını tek bir çatı altında toplama çabası olduğudur. Kanun bu
amaçla kamu yönetimi örgütümüzde kriz ve afet yönetimi ile ilgili ana kuruluşlar olan
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü’nü kaldırarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çatısı
altında toplamıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı’nın ulusal basına verdiği bildiride de yasa ile
afet yönetiminin tüm paydaşlarının olabildiğince sürece dâhil edilmesini, merkezde
gerçekleştirilen faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasını ve yerel yönetimlerin afet
yönetimindeki rollerinin artırılmasının hedeflendiğini belirtmiştir.
Bu yolla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kriz ve afet yönetimi konusunda,
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile beraber iki ana kurumdan birisi haline gelmiştir.
Bu kapsamda Kanunun 24. maddesinde “…diğer mevzuatta bu Kanun kapsamına
giren konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı Afet İsleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile Başkanlığın görev alanına
giren konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığına
yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılır” hükmü getirilmiştir.
Kurullar şeklinde örgütlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başbakanlık
örgütlenmesinden ayrı olarak bakanlıkları da sürece dâhil etmektedir.
Kanun afet yönetiminde yer alan aktörleri daha geniş bir perspektifle ele almış ve bu
sürece üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşları da dâhil
etmiştir.
Başkanlık örgütünün ise afet yönetim sürecine paralel olarak planlama ve zarar
azaltma, müdahale, iyileştirme, sivil savunma, deprem ve yönetim hizmetleri dairelerinden
oluşturulması (Madde 6), çağdaş bir afet yönetim anlayışı ve sistemine yaklaşılmak
istendiğinin göstergesidir.
Bunun yanında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra örgütlenmesinde
valilere önemli görevler yüklenmekte, valiler ilçeleri de kapsayacak şekilde ilin afet
yönetiminin koordinasyonundan sorumlu tutulmaktadırlar.
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5902 sayılı Kanun, özellikle afet yönetimi konusundaki çok merkezliliğin önüne
geçmek istemiş ve bu konuda düzenlemelere gitmiştir. Ancak topyekûn kriz yönetimi ile
ilgili bir düzenleme getirmediği gibi özellikle Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Yönetmeliği ile getirilen yeni kriz yönetimi anlayışı ile örtüşüp örtüşmediği de tartışma
konusudur.
İdarenin yapısını belirleyen genel ve soyut hukuk kuralları hiyerarşik bir düzen
içinde bulunurlar. Altta bulunan kurallar üsttekilere uygun olmak zorundadır.
Bir hukuk düzeninde var olan yazılı hukuk kurallarının dağınık ya da rastgele halde
bulunmayıp, bir astlık üstlük ilişkisi içerisinde olmalarına ve alt basamakta yer alan bir
kuralın geçerliliğini üst basamakta yer alan bir kuraldan almasına “normlar hiyerarşisi”
denir.
Kriz yönetimi açısından Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile 5902
sayılı Kanun arasında “normlar hiyerarşisi” alanında bir aykırılık görülmektedir. Çünkü afet
ve acil durum yönetimi normlar hiyerarşisine göre üstte olan bir yasa tarafından
düzenlenirken, afet ve acil durum yönetimini de kapsayan kriz yönetimi bu hiyerarşiye göre
altta olan bir yönetmelikle düzenlenmiştir.
Özetlemek gerekirse, 5902 sayılı Kanun henüz yeni bir yasa olup uygulamada nasıl
sonuçlar doğuracağı belli değildir. Bununla birlikte Kanun ile afet yönetiminin daha da
merkezileştirilmesi, taşra örgütüne verilen görevlerin ülkemizdeki yerel yönetim
yapılanması da göz önüne alındığında işler olup olmayacağı, sivil toplum kuruluşları özel ve
uluslararası kuruluşların afet yönetimi çerçevesinde yerinin ne olacağının net olmaması,
daire başkanlıklarının teşkilatlanmasının muğlaklığı, gibi konular önemli tartışma
noktalarıdır.

14.3. Türkiye’ de Acil Durum ve Afet Yönetiminin Çağdaşlaşma
Süreci
Türkiye’de kriz yönetimi teşkilatlanmasında tüm kriz çeşitleriyle görevli bir tek
kurum ya da kuruluşun olması yönündeki görüşler 2009 yılında netice vermiş ve kriz
durumlarıyla görevli birden fazla kuruluş yerine bir tek çatı altında toplanma işi
gerçekleşmiştir1. Birleşme, tek çatı altında bulunma etkililik ve verimlilik açısından
gereklidir. Aynı ya da benzer görevin farklı teşkilatlarca yapılması kaynakların israf
edilmesine yol açmaktadır. Çoklu yapı ayrıca koordinasyon sorunlarına yol açmakta, bu da
en azından krizin çözümünün gecikmesine sebep olmaktadır.
Bu kurumların tek çatı altında birleşememelerine sebep olarak ilk önce bürokratik
direnç (örgütsel taassup) gösterilebilir. Teşkilatlar küçülmek, yok olmak yerine varlığını
devam ettirmek ve büyümek isterler. Birleşme olacaksa kendi çatılarının altında olmasını
arzu ederler. İkinci olarak bir kurumun kurulması, birleştirilmesi ve kaldırılması kanunla
olmakta ve kanun çıkarılması sürecinde de bu kararların alınması değişik nedenlerle zor
görünmektedir.
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Son olarak siyasi sebepler de birleşememede etkili olmaktadır. Koalisyon
hükümetleri zamanında ki 1990’lı yıllar koalisyonlarla geçmiştir, partiler bu kurum ve
kuruluşları bölüşmektedirler. Bir kurumu bir parti alırken diğerini de diğer parti veya partiler
almaktadır. Bir çatı altında birleşme partiler ve partililer açısından güç ya da mevzi kaybı
olarak görülmekte, böylece de birleşme olmamaktadır.
Kriz yönetimiyle ilgili kuruluşların tek çatı altında birleşmesi 29 Mayıs’ta kabul
edilip 17 Haziran 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile mümkün
olmuştur.
17 Haziran 2009 tarihinde çıkarılan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye’de kriz yönetiminde yeni bir
teşkilatlanmaya gidilmiştir. Buna göre Başbakanlık bünyesinde Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. Kanunun getirdiği yenilikler hakkında özetle
şunlar söylenebilir:
Türkiye’nin kriz yönetimi örgütlenmesi bu Kanunla çok başlılıktan kurtulmuştur.
Çok örgütlü yapının getirdiği özellikle koordinasyon sorunlarının bu sayede çözüleceği
tahmin edilmektedir.
Kanun ile Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri
Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri
Genel Müdürlüğü kaldırılmış ve buralara yapılan atıflar Başkanlığın görev alanına giren
konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya Bayındırlık ve İskân Bakanlığına
yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve
Acil Durum Müdürlüklerine yapılmış sayılmıştır.
Kanunda öngörülen haliyle Başkanlığın teşkilatlanması ve görevleri şöyledir:
Başkanlık Teşkilatı
Başkanlık teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:


Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.



Müdahale Dairesi Başkanlığı



İyileştirme Dairesi Başkanlığı



Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı



Deprem Dairesi Başkanlığı



Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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14.3.1. Merkezi Yapı
Kriz Yönetiminin merkezi yapılanması Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
ile bu başkanlığın koordinesine çalışan kurullardır.

14.3.1.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Başkan, Başkanlığın en üst amiridir ve Kanunda belirtilen hizmetlerin
yürütülmesinden Başbakana karşı sorumludur. Başkanın görevleri şunlardır:
 Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık
programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine,
hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek
 Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul
Başkanına öneride bulunmak
 Afet ve acil durum hâllerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları
bilgilendirmek
 Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek
 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uyarınca bir iç denetçi atamak


Resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek



Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek



Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak



Başbakan veya ilgili bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

 Başkanlık, 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 koordinasyonu sağlamakla
yetkilidir.

14.3.1.2. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan
plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan
Yardımcısı’nın başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim,
Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman
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Bakanları’ndan oluşur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanları çağırılabilir.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul
Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

14.3.1.3. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, afet ve acil durum hallerinde bilgileri
değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak
amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında,


Milli Savunma Bakanlığı



İçişleri Bakanlığı



Dışişleri Bakanlığı



Maliye Bakanlığı



Milli Eğitim Bakanlığı



Bayındırlık ve İskân Bakanlığı



Sağlık Bakanlığı



Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



Çevre ve Orman bakanlığı



Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarları



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı



Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı

 Afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkan’ınca görevlendirilecek diğer
bakanlık ve kuruluşların üst yöneticileri ile oluşmaktadır.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca,
ihtiyaç hâlinde Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun
sekretaryasını Başkanlık yürütür
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14.3.1.4. Deprem Danışma Kurulu
Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığında:
 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Temsilcisi
 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Müdürü
 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü
 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı
 Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı
 Deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş
üye
 Akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından
belirlenecek üç üye oluşan Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur.
Deprem Danışma Kurulu, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç hâlinde, Kurul
Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık
yürütür.
Ayrıca diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma
kurulları kurulabilir.

14.3.2. Teşkilat
14.3.2.1. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri
kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.
İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
 İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek
 Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu
kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak
 İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek
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 Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek
 Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
 Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
 İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak
 Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın
barınma, beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve
malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek
 İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma
hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek
 Yıllık bütçe teklifini hazırlamak
 İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak
 Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve
arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve
koordinasyonu sağlamak
 Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine
bu amaçla konulacak ödenekten yapılır. Kanunla bu şekilde tefrik edilecek ödenek tutarının
her durumda il özel idaresinin ilgili yıl bütçesinin yüzde birinden az olamayacağı hükmü
getirilerek bir alt sınır belirlenmiştir. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile
ilgili diğer harcamaları ise Başkanlık bütçesinden karşılanacaktır. Harcamalarda, İl Özel
İdaresi Kanunu’nda il genel meclisi ve il encümenine verilen yetkiler vali tarafından
kullanılır.
Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır.
Müdürlüklerin il dışı geçici görevlendirmesi valiliklerin yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde
Başkanlıkça resen de yapılabilir.

14.3.2.2. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri
İlk defa 1986 yılında Sivil Savunma Birliği Silahlı Kuvvetlerden temin edilen ihtiyaç
fazlası erlerden oluşturulmuş, ancak zaman içerisinde Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı nedeniyle
birlik emrine yükümlü er verilmediğinden birliğin kadrolu personelden kurulması
çalışmalarına başlanmış ve 1993 yılında 63 personel ile Ankara, 1996 yılında da İstanbul ve
Erzurum'da Sivil Savunma Birlikleri kurulmuştur (ssgm.gov.tr, 2006).
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27.12.1999 tarihinde yürürlüğe konulan 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinden sonra; afetlerde, savaşta,
önemli kaza ve yangınlarda arama, kurtarma ve yardım hizmetleri yapmak üzere; ülkemizin
coğrafi konumu, ulaştırma imkânları, afete uğraması muhtemel bölgeleri dikkate alınarak 11
merkezde


Adana,



Afyon,



Ankara,



Bursa,



Diyarbakır,



Erzurum,



İstanbul,



İzmir,



Sakarya,



Samsun



Van

120'şer personelden oluşan çağdaş araç ve gereçlerle donatılmış sivil savunma arama
kurtarma birlikleri oluşturulmuştur. Birlik kurulmayan diğer illerde ise ilin büyüklüğüne
göre 10, 20 ve 30'ar personelden oluşan sivil savunma arama ve kurtarma ekipleri
kurulmuştur.

14.3.3. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanacak doğal afet desteği mülki makamların
talepleri doğrultusunda mevcut yasal mevzuat ve afet sırasında yapılacak ilave yasal
düzenlemeye uygun olarak icra edilecektir. TSK tarafından sağlanacak doğal afet yardımı
hayat kurtarma, kurtarılan insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatlarının idame
ettirilmesi ve afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi boyutlarıyla gerçekleşecektir.
Özellikle lojistik, ikmal, bakım, ulaştırma, sıhhiye, istihkam, muhabere birliklerinin sahip
olduğu yetenekler doğal afet desteğinde önem kazanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri
bünyesinde en küçük birlik seviyesinden itibaren doğal afetlerde görev alabilecek birlikler
belirlenmiş, eğitim ve teşkilat yetenekleri geliştirilmiştir. Bu birliklerin üniversiteler de dâhil
olmak üzere diğer kamu/özel kurum ve kuruluşlarla her türlü koordinasyon ve işbirliği
sağlanmakta, Kızılay gibi kurumlarla protokoller yapılmaktadır. Afet Bölge Komutanlıkları
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teşkil edilerek, mülki makamlarla koordineli olarak, her yıl planlı doğal afetlerle ilgili eğitim,
tatbikat ve seminerler icra edilerek, karşılıklı bilgilendirme ve iş birliği sağlanmakta ve
mevcut afet planları güncellenmektedir.
Çığ, yangın, su baskını ve deprem gibi çeşitli afetlere uygun özel maksatlı birlikler
teşkil edilmiş ve söz konusu birlikler; modern araç, gereç ve malzeme ile teçhiz edilerek
saatler ile ifade edilen süreler içerisinde afet bölgesinde göreve hazır hale getirilebilecektir.
Deprem, yangın, sel, çığ, toprak kaymaları, kaybolmalar, Kimyasal Biyolojik
Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ve büyük kazalar gibi doğal olan veya olmayan her türlü
afette yurt içinde ve yurt dışında arama ve kurtarma faaliyeti icra etmek üzere TSK Doğal
Afetler Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı kurulmuş ve uluslararası standartlarda teçhiz
edilmiştir. Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu her türlü hava ve arazi şartlarında, yurt
içi ve yurt dışında kendisine verilen tüm arama ve kurtarma görevlerini başarı ile yerine
getirmiş ve bundan sonra da kendisine verilecek her türlü arama ve kurtarma görevlerini
başarı ile yerine getirecek imkân ve kabiliyete sahiptir.
Asker hastaneleri bünyesinde Acil Müdahale ve İlk Yardım ekipleri teşkil edilmiş,
özellikle deprem gibi afetlerde asker hastanelerinin sağlık personeli ihtiyaçlarının
karşılanması için personel takviyesi kısa sürede yapılabilmektedir.
Harita Genel Komutanlığı gerek haritacılık konusunda (GPS, gravite, manyetik
ölçümler, vb.), gerekse diğer bilimsel alanlarda (meteoroloji, jeoloji vb.), karşılıklı
imkânlardan faydalanılması maksadıyla doğal afet öncesinde destek vermektedir.
Askeri kargo uçakları, daha iniş ve uçuş yetenekleri itibariyle doğal afet lojistik
desteğinin özellikle de doğal afetin ilk safhalarında ayrıcalıklı bir konumdadırlar. Bunun
yanında Genel Maksat Helikopterleri doğal afetlerde arama-kurtarma, hasar tespiti ve
ambulans hizmetini verebilmektedir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulmuş olan İnsan Yardım Tugayı
özellikle doğal afetlerde önemli görevler üstlenmektedir. Van depremi sonrasında Birleşmiş
Milletler standardına uygun şekilde çadır kent kurmuş ve bu çadır kentte çocuk kreşi, oyun
parkı, mescit, psikolojik destek verecek toplum merkezi, sağlık hizmeti verecek revir,
danışma merkezi, vatandaşların internet ve telefon için yararlanacağı iletişim merkezi,
yemekhane, çamaşırhane, tuvalet ve banyo olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılayacak tesisler
açılmıştır.

14.3.4. Kızılay
Kızılay Türkiye’de meydana gelen afetlerle mücadelede ve afet yönetiminde en
tecrübeli ve en etkili kurumların başında gelir. Kızılay sebebi ne olursa olsun hiçbir ayrım
yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve
sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki
karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır.
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Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında
insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkelerini paylaşır.
Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik
ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr
amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü
sosyal hizmet kuruluşudur.
Kızılay'ın teşkilatı, genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük
teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir. Afet Yönetim müdürlüğü
oluşturulmuştur.

14.4.1.Kızılay’ın kuruluş amacı ve görevleri:
Kızılay, ihtiyaç anında dayanışmanın, ızdırap anında şefkatin, farklılıklar karşısında
hoşgörünün, savaşın en kızgın anında insancıllığın, merhametin, tarafsızlığın ve barışın
simgesidir. Kızılayın kuruluş amacı; her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım
yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan ızdırabını dindirmek amacıyla,
korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine
saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı,
işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır.
Kuruluşundan bu yana Türk Kızılay’ı Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde,
afet yönetiminde devlete yardımcı olarak önemli roller üstlenmektedir.2000 yılından bu
yana, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği operasyonlarla, afet müdahalesi
konusunda önemli deneyim ve bilgi birikimi kazanmıştır. Günümüz afet yönetim
yaklaşımında temel eğilimin, zarar azaltmaya odaklanılarak, önleyici mücadele yönünde
geliştiği görülmektedir. Bununla birlikte meydana gelen afetlerden sonra, acil müdahale
çalışmaların yapılması da bir zorunluluktur. Ulusal kaynakların etkin kullanılarak afetlerle
mücadele kapasitesinin geliştirilmesi adına savunuculuk yapılması da Türk Kızılayı’nın
önemli görevleri arasındadır. Böylece ulusal afet yönetim sisteminin gelişimine de katkı
sağlanacaktır. Bu çerçevede, Zarar Azaltmaya, Acil Müdahaleye ve Savunuculuğa
odaklanmak, Türk Kızılayı Afet Hizmetleri Yönetiminin stratejik yönelimleri olarak
belirlenmiştir.
Türk Kızılayı Afet Yönetimi’nin etkinliğinin arttırılması için Genel Merkez; hizmet
kapsamı, yaklaşımları ve standartlarının belirlenerek yaygınlaştırılması ile uluslararası
programlar ve Şube kapasitesinin üzerinde olan ulusal operasyonlara odaklanılmıştır.
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Uygulamalar
1) Türkiye’ de var olan afet durumları için oluştulmuş veya işlevlendirilmiş olan
kurumları geçmişteki afet deneyimlerini göz önünde tutarak değerlendiriniz
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’ de var olan afet durumları için oluşturulmuş veya işlevlendirilmiş olan
kurumları geçmişteki afet deneyimlerini göz önünde tutarak değerlendirdiğinizde elde olan
verilere göre ilgili kurumlar çağdaş kriterlere ulaşmış mıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye’ de var olan afet durumları için oluşturulmuş veya işlevlendirilmiş olan
kurumları geçmişteki afet deneyimlerini göz önünde tutarak değerlendirdiğinizde elde olan
verilere göre ilgili kurumlar çağdaş kriterlere ulaşma yolunda ciddi adımlar atıldığını
söyleyebiliriz.
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Bölüm Soruları
1) 1999 Marmara depremine kadar olan süreçte genel afet kaynaklı krizlerin
yönetimi ile ilgili anlayış nasıldır?
a) Afetler meydana geldikten sonra gündeme gelmiş
b) Afetlerden önce gündeme gelmiştir
c) Afetler öncesinde acele çözüm üretilmesi
d) Afet sonrasının tartışmalı ve stresli ortamında planlı çözüm üretilmesi
e) Hiçbirisi
2) Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Başkanının görevleri arasında
sayılamaz
a) Resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek
b) Bakanlık müsteşarlarıyla haftalık toplantılar düzenlemek
c) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek
d) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak
e) Başbakan veya ilgili bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak
3) 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Birçok ülke tarafından da örnek alınmıştır
b) 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir
c) Zamanla bu yasaya dayalı olarak yürütülen afet yönetimi çalışmalarının temel
stratejisi afet sonrası yürütülen çalışmalara odaklanmıştır.
d) Yürürlüğe girdiği tarihte, döneminin uluslararası alanda en çağdaş ve kapsamlı
afet kanunu olarak kabul edilmiş
e) Hiçbirisi
4) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun Başbakanlık Müsteşarının
başkanlığında toplanma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek
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b) Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu
sağlamak
c) Alınacak önlemleri belirlemek,
d) Önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,
e) Yapılacak çalışmalarla ilgili mali politikaları belirlemek
5) 1999 Marmara depreminde ve sonrasında ne olmamıştır?
a) olumsuzlukların giderilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılabilmesi
amacıyla yetki yasası çıkarılmıştır
b) karmaşık yasal ve idari yapının getirdiği birçok olumsuzluk yaşanmıştır
c) yetki yasasına dayanılarak, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve
ulusal deprem konseyi gibi birimler oluşturulmuştur.
d) Var olan yapı denetimi uygulama yönetmeliğinin uygulamalarına devam
edilmiştir.
e) Zorunlu deprem sigortası uygulaması başlatılmıştır.
6) Diğer afet türlerine yönelik olarak afet danışma kurulları nasıl kurulabilir?
a) Afet ve Acil Durum Başkanlığı
b) Başbakanlık ataması
c) Bakanlar Kurulu kararı
d) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
e) İçişleri Bakanlığı kararı
7) 5902 sayılı yasa ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır
a) Afet yönetiminin tüm paydaşlarının olabildiğince sürece dâhil edilmesi
b) Yerel yönetimlerin afet yönetimindeki rollerinin artırılmasının
c) Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerin tek bir çatı altında toplanmasını
d) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kriz ve afet yönetimi konusunda,
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi ile beraber iki ana kurumdan birisi hale getirilmesi
e) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının diğer kurumlarla koordinesinin
artırılması
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8) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin harcamaları il özel idaresinin ilgili yıl
bütçesinin ne kadarından az olamayacağına dair hükmü getirilerek bir alt sınır belirlenmiştir?
a) Yüzde onundan az
b) Yüzde üçünden az
c) Binde beşinden az
d) Yüzde birinden az
e) Yüzde beşinden az
9) 5902 sayılı kanun ile afet yönetiminde yer alan aktörleri daha geniş bir
perspektifle ele almıştır ve bu sürece aşağıdakilerden hangisi dâhil olmamıştır?
a) Üniversiteler
b) Gönüllü platformları
c) Sivil toplum kuruluşlar
d) Uluslararası kuruluşları
e)

Özel sektör

10) Aşağıdakilerden hangisi İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevlerinden
sayılamaz?
a) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek
b) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek
c) Yıllık bütçe teklifini onaylamak
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak

e) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak

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