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ÖN SÖZ
Doğal afetler tamamen insanın kontrolü dışında olan afetler olarak kabul edilse de;
teknolojinin gelişmesi, insanoğlunun çevreyi bilinçsizce tahrip etmesi gibi nedenlerle birlikte
artan doğal afetler günümüz dünyasında günlük hayatımızın bir parçası olmaya başlamıştır.
Afetler yönetilmesi ve zararın en aza indirilmesi hatta korunma yöntemlerinin geliştirilmesi
ihtiyacından Afet Yönetimi disiplini oluşmuştur.
Afet yönetiminin 4 temel fonksiyonundan (İstihbarat ve Planlama, Operasyon, Lojistik,
Mali ve İdari İşler) biri olan lojistik; taşımacılık, depolama, paketleme, muayene, sigorta, stok,
gümrük ve sipariş yönetimi faaliyetlerinin koordinasyonu olup afet yönetiminde diğer
fonksiyonlar kadar önemlidir. Hatta diğer fonksiyonların önem katsayısını artırmada önemli rol
oynar. Afet ve acil durum lojistiği, insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden
etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve
sistemlerden oluşmaktadır. Afet yönetiminin temel fonksiyonlarından birinin yârine
getirilmemesi başarıyı zedeleyecektir. Bu sebeple Afet ve acil durum lojistiği başarıda önemli
bir etkendir.
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YAZAR NOTU
Acil durum ve Afet Yönetimi programı günümüzde tüm üniversitelerin ilgi alanı içine
girmiş bir bölümdür. Farklı disiplinlerin araştırmalarını bünyesinde bulundurmaktadır.
Afetlerde lojistik yönetimi dersi ise Afet Yönetiminde can damarı olacak nitelikte bir
derstir. İçeriği güncel tutulmaya çalışılmıştır.
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Giriş
Günümüzde hızlı değişimin yaşanıyor olması ve küreselleşme etkisiyle işletmeler
amansız rekabet içinde ulusal ve uluslararası pazarlarda önde olabilmek için mükemmel bir
dağıtım ağına ihtiyaç duymaktadırlar. Aynı zamanda bilişim teknolojilerindeki değişiminin baş
döndürücü hızı müşterilerin istek ve beklentilerini de değiştirmiştir. Bu gelişmeler lojistiğin
önemini daha da artırmaktadır. Lojistik, hammaddenin temininden üretim ortamına, nihai
ürünün tamamlanmasından dağıtım kanalları ve müşteriye kadar, tedarik zinciri dâhilindeki tüm
yönetim ve sevk faaliyetlerinde önümüze çıkmaktadır.
Günlük hayatımızda da lojistik faaliyetine yer vermekteyiz. Lojistik taşımacılık faaliyeti
ile karıştırılmaktadır. Lojistik ürün veya hizmetlerin kaynaklandığı noktadan tüketildiği
noktaya kadar etkin ve verimli bir şekilde taşınması depolanması ve aynı süreç içinde bilgininde
yönetilmesi süreci olarak tanımlanabilir. Aslında lojistik taşımacılığı da kapsayan depolama,
ambalajlama, bilgi yönetimi, envanter yönetimi, ağ tasarımı fonksiyonlarını/faaliyetlerini de
içine alır. Lojistik tedarik zincirinin de bir parçasıdır. Lojistik tüm ürün yada hizmet üreten
işletmelerin ihtiyaç duyduğu bir destek hizmetidir. Herhangi bir pazarlama veya üretim
organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, doğru zamanda
doğru fiyatla, doğru miktara sahip olmak olarak tanımlanabilir.
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1.1. Lojistik Tanımı
Lojistik Yunanca “logistikos” (hesaplama yeteneği) ve Fransızca “logistique” (arz
etmek, kışla-konak yeri) kelimelerinden türemiştir. Lojistik kavramı Fransızca’dan gelen
kavram olup, askeri operasyonlarda savaşı kazandırmak için tüm desteği vererek birlikleri
savaşta ayakta tutma hizmeti olarak ilk olarak tanımlanmıştır. Ansiklopedilerde “hesap kitap
yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına geldiği belirtilen lojistik kavramının, bir başka
görüşe göre “Logic” ve “Statistics” kelimelerinin birleşmesinden meydana geldiği de öne
sürülmektir Bu kelimeler Türkçe karşılık olarak “istatistiksel mantık” kavramını ifade
etmektedir. (Russell, 2000). Büyük oranda “askeri lojistik” kavramından etkilenmiş olan
lojistik kavramı, II. Dünya Savaşından sonra ayrı bir “işletme disiplini” olarak literatürdeki
yerini almıştır. Lojistik yönetimi, malzemelerin çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm
hareketlerinin entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır. Lojistik yönetimi, taşımacılık ve
depolama faaliyetlerinin entegrasyonu ile başlamakta ve bu faaliyetlere gümrükleme, sigorta,
paketleme ve katma değerli hizmetler, muayene ve gözetim, stok yönetimi, sipariş yönetimi
gibi unsurları da ekleyerek kapsamını geliştirmektir. Lojistik ülkemizde en iyi geleceği olan üç
meslekten biri olarak gösterilmektedir. Lojistik, üretim noktası ile tüketim noktası arasında fark
olduğu sürece daima söz konusu olabilecek bir kavramdır[1].
Bugünkü “ lojistik ” kavramı ise kaynaklarda birçok tanımı mevcuttur. Bunlardan en
kapsamlı olanları:
Ana Britannicada yapılan lojistik tanımı şöyledir;
“iş dünyasında malzemelerin ve bazen insanların organize hareketleri, bu terim
önceleri askeri bir terimken sonraları aşamalı olarak yayılarak iş dünyasındaki eylemleri
kapsamıştır”[2].
Cambridge sözlüğünde lojistiğin tanımı ise;
“bir organizasyonun başarılı ve etkili olabilmesi için karmaşık bir eylemin dikkatli
organizasyonu” şeklindedir [2].
Oxford Üniversitesi, sözlüğünde lojistik kelimesi; “Askerlik biliminin personel,
teçhizat, malzeme taşıma, bakım ve sağlanması ile ilgili bir dalı” olarak tarif edilir.
Literatürde en çok atıf yapılan tanım olan Lojistik Yönetim Konseyi (CLM/Council of
Logistics Management ) tarafından yapılan aşağıdaki tanım olduğunu belirtmek gerekir:
“Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ürünlerin üretildiği noktadan, son
kullanımın bulunduğu tüketim noktasına kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin,
servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkin ve verimli bir şekilde iki yöne doğru hareketinin ve
depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol eden tedarik zincir sürecinin bir
parçasıdır” [2].
Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan sözlükte lojistik;
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“Mal ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik etkinliklerin yönetimi, örgütlenmesi ve
planlaması bilimi” olarak tanımlanmıştır [3].
Diğer çeşitli tanımlar aşağıdaki gibidir;
 Lojistik ürün, hizmet ve bilgilerin taşınmasının ve depolanmasının yöntemidir.
Başarılı bir lojistik faaliyet maliyetleri azalttığı gibi, işleri hızlandırır ve müşteri hizmetlerini
iyileştirir.
 Lojistik, madde ve malzeme akışını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, ürünleri
ve bunlarla ilişkili hizmetleri ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim
noktasından tüketim noktasına planlayan uygulayan ve etkinliği kontrol eden bir süreçtir.
 Lojistik; işletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla madde ve malzemeleri,
parçaları ve ürünleri stratejik bir şekilde depolayan, akışını sağlayan ve kontrol eden; yönetsel
sorumluluk dizayn etmeye yarayan bir sistemdir.
 Lojistik; şirketlerin verdiği hizmet, ürünü üretildiği noktadan alıp depolarda
tutmak, stoklamak, stokların durumunu üretici firmaya bildirmek ve gerektiğinde tamamlamak,
ürünü istenen yerlere ve istenilen şekilde teslim etmek ve bütün bu işlemlerin planlı, en verimli
ve en hızlı şekilde yapmaktır.
 İhtiyaçları karşılamak üzere; her tür ürün, servis ve bilgi akışının temin edildikleri
noktalardan tüketildikleri son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili,
verimli bir şekilde planlanması ve uygulanmasıdır. Bağımsız bir faaliyet olmayıp, planlanmış
ve programlanmış bir ana faaliyete verilen destek hizmetidir.
Lojistik malların, insanların ve hizmet kapasitesinin doğru fiyatta, doğru miktarda,
doğru nitelikte, doğru zamanda, doğru yere ulaştırılmasında rol oynar. Lojistik bir proses
bilimidir.[4].
Yönetimin planlama, yürütme ve kontrol ana fonksiyonları açısından bakıldığında
Lojistik Yönetiminin, taşımacılık ve depo yönetiminden farkı daha uzun vadeli planlama
yapması, eşgüdümün çok daha yoğun olması ve kontrolün çok daha geniş kapsamlı olmasıdır.
1950’li yıllardan önce, ürün ve hizmetlerin akışlarıyla ilgili faaliyetler “dağınık anlayış”
çerçevesinde değerlendirilirken, 1950’li yıllardan sonra “sistem yaklaşımı” boyutunda ele
alınmaya başlanmıştır. Sistem yaklaşımı, lojistik süreçler içerisinde yer alan tüm faaliyetlerin
tek bir birim tarafından yürütülmesini, sonuç olarak etkinliğin arttırılması ve maliyetlerin
düşürülmesini öngörmektedir [1].
1.2. Lojistiğin Önemi
Lojistik, ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen
zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim
organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter,
depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Yani lojistik;
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işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması, prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların
mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.
Lojistik hizmetlerin maliyeti, sektörlere göre değişiklik göstermesine rağmen genelde
ürün satış bedelinin %8-14 ü arasında bir maliyet değerine karşılık geldiği bilinmektedir. Bu
önemli bir orandır. Lojistik maliyetinde yapılan bir azaltma ürün satış bedelinde azalma yada
kar marjında artış sağlayacağı görülmektedir.
Optimize olmuş bir lojistik süreci, ürün, hizmet ve bilgilerin taşınmasını ve
depolanmasını doğru zamanda, doğru yerde, doğru kalitede olması sağlayarak işletmelerde
maliyet etkinliği sağlanacaktır.
Bu bağlamda lojistiğin önemini 2 başlıkta toplayabiliriz:
 Ekonomi açısından
 Yönetim açısından
Temel olarak iki açıdan fayda ile birlikte lojistiğin aşağıdaki yararlarını sayabiliriz.


Maliyetin azaltılması,



Kapasite planlaması,



Stok seviyesinin optimizasyonu (sıfır stok veya minimum stok seviyesi),



Ürünlerin müşteriye teslim sürelerinin optimizasyonu,



Tedarik zinciri eylemlerinin performansının iyileştirilmesi,

Lojistiğin faaliyetleri sonucunda elde edilen bu faydalar suretiyle sonuç olarak müşteri
memnuniyetini sağlanması en önemli faydadır.
Lojistik sektörü, bütün dünyada hızlı ve sürekli bir gelişme göstermektedir. Kritik
jeopolitik konumu, yüksek pazar potansiyeli, büyüyen iç ve dış ticaret hacmi ile ülkemizde de
lojistik sektörünün önemi giderek artmaktadır. Bu hızlı büyüme sürecine paralel olarak
sektörün dünyada ve Türkiye'de bugünkü durumunun tam olarak anlaşılması ve ülkemizde bu
sektörde faaliyet gösteren firmaların profilinin, lojistik hizmetlerinin değerlendirilmesi,
sektörün sağlıklı gelişebilmesi için önem arz etmektedir [5].
Dünyada kendi lojistik hizmetlerini kendi yapan firmalara baktığımızda, bu firmaların,
lojistik şirketlerine göre aynı işi %15-20 arasında daha pahalıya mal ettikleri görülmektedir.
Bundan dolayı lojistik hizmet almak, şirket ve üreticilere maliyet avantajı da sağlamaktadır.
Özetle lojistik fonksiyonları ile şirketlerin maliyet yönetiminde ve planlamada etkinliği
artar. Şirketlere stratejik yaklaşım sağlar ve zaman yönetimi önem kazanır. Lojistik, teknolojik
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yatırımlar ve alt yapı gelişimini sağlarken değişen koşullarına göre uygun çözüm yolları ve
alternatifler üretilerek tepki verilir.
1.3. Lojistiğin Prensipleri
Lojistiğin hangi alanında olduğuna bakılmaksızın (üretim lojistiği, tüketim lojistiği,
askeri lojistik vb.) tüm lojistik alanlarda uygulanan faaliyetlerin planlaması ve icrası için rehber
niteliği taşıyan belli prensiplere uyulmasının önemli getirileri olacaktır [2].
Lojistiğin uygulandığı hemen tüm alanlara uygulanabileceği kabul görmüş bu
prensiplere bağlı kalınarak icrası kaynak israfının ve zaman kaybının önüne geçilmesinin yanı
sıra, lojistik hedeflere ulaşılmasına katkı sağlar. Lojistiğin prensiplerini aşağıdaki gibi
inceleyebiliriz [2].
 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.
 Ekonomik Olma; Ekonominin en temel kurallarından birisi kaynakların kıt,
ihtiyaçlar sonsuz olduğudur. Ekonomi prensibi en az masrafla maliyet-etkin bir şekilde lojistik
desteğin sağlanmasıdır. Kaynaklar ihtiyaçların tamamını karşılamak için yetersiz olduğundan
kaynakların tahsis edilmesi ve önceliklerin belirlenmesinde gerek maliyet gerekse zaman
açısından fayda sağlar.
 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 imkanlarla 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.
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 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.
 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 [2].
1.4. Lojistik Faaliyetlerin Temel Performans Kriterleri
Günümüzün yoğun rekabet odaklı çalışan sanayi ve hizmet sektörlerinde performans,
başarının değerlendirilmesinde çok önemli bir faktör haline gelmiştir. 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 [6];


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
karşılaştırmak ve değerlendirmek,

performans

sonuçlarıyla,

gerçekleşen

başarıyı
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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,
 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 [6];


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 [6];


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,
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Yaşanan yoğun rekabetin bir sonucu olarak performans göstergelerinin işletmelerin tüm
sistemi, yapısı ve süreçleri dahilinde 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 [6];


Kalite



Maliyet



Esneklik ve Hız



Verimlilik



Etkinlik



Yenilikçilik



Müşteri Memnuniyeti



Pazar Yönlülük



Güvenilirlik



Finansal Analizle İlgili Göstergeler



Diğer Göstergeler

1.5. 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 [7].

1.5.1. Tersine Lojistiğin Önemi
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
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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 yada bu mümkün
değilse çevreye zarar vermeden yok edilmesi faaliyetlerini içermektedir
Tersine lojistik faaliyetlerinde, (ileri) lojistikte bulunan birimlerden daha fazla birim
gerekir [8]. Tersine lojistikte belirsizlikler lojistik sistemine göre daha fazla olduğundan bu
kapsamda yapılan planlama, üretim, kontrol faaliyetleri daha karmaşıktır.

1.5.2. Tersine Lojistiğin Faydaları
Tersine lojistik üretim yapan işletmelere temel olarak aşağıdaki faydaları sağlar [9];
 Çeşitli sebeplerle geri dönen ürün ve ürünü oluşturan alt parçaların yeniden
değerlendirilerek katma değerinin artırılması.


Geri kazanılan ürün ile karın 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 [10]. 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 [11].
1.6. Lojistiğin Kısa Tarihçesi
Lojistik, askerlerin ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinden, doğmuş
bir konsepttir ve bu temelden yola çıkarak çok daha ileriye gitmiştir. Eski Yunan, Roma ve
Bizans uygarlıklarında ihtiyaçların dağıtımı ve finanse edilmesinden sorumlu Logistikas denen
bölümler ve subaylar vardı [2].
Osmanlı'da lojistik hizmetleri derbendçilik, köprücülük, gemicilik, meremmetçilik
adlarıyla başladı.
Lojistik, 1950’lerden sonra iş hayatına uyum sağlamıştır. Dünya çapında tedarik, taşıma
ve malzeme ihtiyacının artması bunun başlıca sebebidir [2].
Lojistiğin gelişimi temelde üç aşamada toplanabilir [2]:
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a) Parçalanma (1960 – 1980 ) : Bu dönemde lojistiği oluşturan faaliyetlerin ayrı ayrı
yapıldığı görülmektedir. Aşağıdaki operasyonların bir kısmı işletme içinde yapılırken, kısmen
de dışarıdan hizmet alma seklinde gerçekleşiyordu. Bu faaliyetler:


Talep Tahmini



Satın Alma



İhtiyaç Planlama



Üretim Planlama



Fabrika Stokları



Depolama



Malzeme İşlemleri



Paketleme



Mamul Stokları



Sipariş Süreci



Tasıma



Müşteri Hizmetleri



Dağıtım Planlamaydı

b) Birleşme ( 1980 – 2000 ) : Bu dönemdeki lojistik faaliyetler iki kavram altında
toplanmıştır:


Madde ve Malzeme Yönetimi



Fiziksel Dağıtım

c) Toplam Bütünleşme ( 2000 – Günümüze ) : Halen de devam etmekte olan bu süreç
parçalanma ve birleşme kısmında verilen faaliyetlerin bir çatı altında toplanmasını gündeme
getirmiştir. Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme, liberalleşme ve buna paralel olarak
firmaları zorlayan uyum çabaları, lojistik faaliyetlerin önemini arttırırken günümüzdeki entegre
lojistik kavramını ortaya çıkarmıştır.
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Uygulamalar


Çaldıran savaşında lojistik faaliyetlerini inceleyiniz.

 Ahilik sisteminde kadın teşkilatının (Bacıyanı Rum) tersine lojistik faaliyetlerini
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Çaldıran seferini lojistik prensipleriyle elşleştiriniz.

2. Ahilik sisteminde Bacıyanı Rum teşkilatının kayseride askerler kıyafet dikimi
tersine lojistik sayılabilirmi? Neden.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Lojistik nedir?



Lojistiğin tanımı ve tarihçesi



Lojistiğin önemi



Lojistiğin türleri



Lojistiğin prensipleri



Lojistiğin faydaları



Lojistik faaliyetlerin temel performans kriterleri
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin tanımı değildir.
a) Üretim noktası ile tüketim noktası arasında fark olduğu sürece daima söz konusu
olabilecek bir kavramdır
b) Ürün, hizmet ve bilgilerin taşınmasının ve depolanmasının yöntemidir. Başarılı bir
lojistik faaliyet maliyetleri azalttığı gibi, işleri hızlandırır ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.
c) Madde ve malzeme akışını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, ürünleri ve
bunlarla ilişkili hizmetleri ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üretim
noktasından tüketim noktasına planlayan uygulayan ve etkinliği kontrol eden bir süreçtir.
d) İşletmelerin kar maksimizasyonu amacıyla madde ve malzemeleri, parçaları ve
ürünleri stratejik bir şekilde depolayan, akışını sağlayan ve kontrol eden; yönetsel sorumluluk
dizayn etmeye yarayan bir sistemdir.
e) Müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün, hizmet ve onlarla
ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkili ve verimli bir şekilde ters
yönlü akışın gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve planlanmasıdır.
2) Tersine lojistiğin önemini yazınız.
3) Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin prensiplerinden değildir.
a) Standartlık
b) Ekonomik olma
c) Hızlı
d) Yeterlilik
e) İzlenebilirlik ve şaffaflık
4) Lojistiğin kısaca tarihini özetleyiniz.
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5) Aşağıdakilerden hangileri lojistiğin yararlarından değildir..
a) Maliyetlerin azaltılması
b) Kapasite planlaması
c) Stok seviyesinin optimizasyonu
d) İşgücü planlaması
e) Tedarik zinciri eylemlerinin performansının iyileştirilmesi
6) Tersine lojistiğin faydalarını açıklayınız.
7) Lojistiğin temel performans göstergelerinden değildir.
a) Kalite
b) Maliyet
c) Verimlilik
d) Güvenirlilik
e) Süreç iyileştirmek
8) Lojistik prensiplerinden “Standartlık”ı anlatınız.
9) 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 alanlardan hangilerini
kapsamamalıdır.
a) Süreçlerin iyileştirme oranı,
b) Üretim ve satış düzeyi,
c) Tedarik, üretim ve dağıtım sürecinin verimliliği ve etkinliği,
d) Finansal sonuçlar, satış gelirleri ve karlılık,
e) İşletmenin mevcut ve potansiyel pazar payı,
10) Lojistik prensiplerinden “Koordinasyon ve işbirliği” ni açıklayınız.
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Cevaplar
1) e, 3) c, 5) d, 7) e, 9) a
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2. LOJİSTİĞİN TEMEL FONKSİYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Lojistiğin Temel Fonksiyonları
2.2. Lojistik Süreçleri
2.2.1. Giriş Lojistik Süreçleri
2.2.2. Üretim Süreçleri ve Malzeme Yönetimi
2.2.3. Çıkış Lojistik Süreçleri
2.3. Lojistikte Riskler
2.4. Lojistik Modları
2.4.1. Karayolu
2.4.2. Havayolu
2.4.3. Demiryolu
2.4.4. Denizyolu
2.4.5. Boru Hatları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Lojistiğin temel fonksiyonları nelerdir ?

2.

Lojistik süreci nedir ?

3.

Lojistik süreçleri kaça ayrılır ?

4.

Lojistikte riskler nelerdir ?

5.

Planlamanın lojistikteki yeri nedir ?

6.

Lojistiğin ürün akışı ile ilgili faaliyetleri nelerdir?

7.

Lojistikte rekabet neden vardır?

24

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Lojistiğin Temel
Fonksiyonları

Lojistiğin temel
fonksiyonlarını öğrenmek ve
kavramak.

Lojistik Süreçleri ve
Çeşitleri

Lojistik çeşitlerini detaylı
incelemek, bilgi sahibi olmak

Lojistik Riskleri

Lojistikte dikkaat edilmesi
gereken unsurlar

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatür taraması yaparak
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Anahtar Kavramlar


Üretim



Satış



Yönetim



Eğitim



Planlama



Standardizasyon
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Giriş
Gün geçtikçe, iyi yönetilen bir lojistik sisteminin organizasyonlara önemli bir rekabet
avantajı sağlamaktadır. Lojistik yönetimi firmaya aynı zamanda hem maliyet, hem de verimlilik
avantajı sağlayabilecek bir olgudur. Bunun yanı sıra firma için yaratacağı değer avantajından
da bahsedebiliriz. Verimlilik avantajı; artacak kapasite kullanım gücü, aktiflerin geri dönüşü ve
iş yapış sürecindeki ortaklıklarla sağlanacaktır. Değer avantajı ise; iyi düzenlenmiş hizmetler,
güvenilirlik ve ihtiyaç ve beklentilere karşılık verebilirlikle sağlanacaktır. Lojistik öğesinin
altında yatan felsefe, malzemelerin akışını eskiden olduğu gibi birbirinden bağımsız
faaliyetlerle gerçekleştirmektense, kaynaktan son kullanıcıya kadar bu akışı planlamak ve
koordine etmektir. Amaç pazarı, dağıtım ağını, üretim sürecini ve tedarik faaliyetini birbirine
maliyetleri düşürecek bir şekilde bağlamak ve bu yolla müşterilerin daha iyi hizmet görmesini
temin etmektir. Diğer deyişle, maliyet düşürme ve hizmet iyileştirmeyle rekabet avantajı elde
etmektir [12].
Lojistiğin rekabet avantajını yakalamak için organizasyonlar faaliyetleriyle kendini
diğerlerinden farklı bir noktaya taşımalıdır. Bunu başarmak ise lojistiğin fonksiyonlarını etkin
kullanmakla gerçekleşebilir.

27

2.1. Lojistiğin Temel Fonksiyonları
Lojistik, üretim ve satış fonksiyonları için bir destek fonksiyondur. Lojistik; taşımacılık
ve depolama ana faaliyetleri ile paketleme, katma değerli hizmetler, gümrük, sipariş yönetimi,
stok yönetimi, sigorta, muayene ve gözetim tamamlayıcı faaliyetlerinden oluşan bir
fonksiyondur. Lojistik, ürün/yükün çıkış ve varış noktaları arasındaki tüm malzeme
hareketlerinin eşgüdümüdür [1].
Lojistiğin ürün akışı ile ilgili faaliyetleri; Taşıma (Transportation),
Depolama(Warehousing), Paketleme (Packing) ve Katma Değerli Hizmetlerdir (Value Added
Services) [1].
Hizmet akışı ile ilgili faaliyetleri; Gümrükleme (Customs Clearance), Sigorta
(Insurance), Muayene/Gözetim (Inspection), Stok Yönetimi (Inventory Management) ve
Sipariş Yönetimi/Müşteri Hizmetleridir (Order Management/Customer Services) (Şekil 2.1)
[1].

Şekil 2.1: Temel lojistik faaliyetleri
Lojistik temel fonksiyonlarını yerine getirirken faaliyetleri döngüseldir (Şekil 2.1).

Şekil 2.2: Lojistiğin temel fonksiyonları
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1.

Eğitim;

2.

Planlama;

3.

Satın alma;

4.

Nakliye yönetimi;

5.

Depo yönetimi;

6.

Standardizasyon;

7.

Raporlama;

Eğitim; İnsan kaynağının yetkinliğinin artırılması tüm süreçlerde olduğu gibi lojistikte
de önemlidir.
Planlama; doğru nitelikteki ürün-hizmet-bilginin, doğru zamanda, doğru yere, en
uygun maliyetle ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Lojistiğin
anlamlı bir sistem olabilmesi için akış mutlaka optimize edilmeli yani planlamalıdır. Planlamak
en basit tanımıyla istenen amaca en uygun çözümü bulmak ve bunun için izlenmesi gereken
yolu ve süreçleri belirlemektir.
Satın alma; bir mal veya hizmetin bir şirket, kişi ya da kurum tarafından tedarik
edilmesidir. Satın alma işini kısaca tanımlarsak bir ürünün tedarikçiden istenen kalite ve
zamanda mümkün olan en düşük fiyatla satın alınmasıdır. İyi bir satın alma yapmanın en iyi
yolu tedarikçi firmaların rekabet etmesini sağlamaktır.
Nakliye yönetimi; ürünlerin bir noktadan diğerine fiziksel olarak taşınması ile ilgili
tüm aktiviteleri ifade eder. Nakliyenin planlanması, nakliye işlerinin güvenle yürütülmesi,
nakliye işlerinin optimizasyonu işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Nakliye süreçlerinin
izlenebilir olması, hizmet kalitesi, maliyet tasarrufu işletmelerde kaynakların verimli
kullanımına da katkı sağlar.
Depo yönetimi; depolarda stok seviyelerini izleyip, lojistik süreçleri etkin bir şekilde
yönetebilmek, gereksiz stokları önlemek, hasarsız ve minimum alandan azami depolama
imkanları yaratacak depo çözümleri kullanmak firmaların verimliliklerini artırdığı gibi stok
maliyetlerini düşürerek maliyet avantajı getirir. İşletmelerde depolama ihtiyacının günün
gelişen ekonomik koşullarına göre artmasıyla lojistik hizmetler içerisinde yer alan depolama
hizmetleri lojistik hizmet sağlayıcılar tarafından karşılanmakta ve outsource edilmektedir.
Standardizasyon; sunulan hizmette değişkenlerin tanımlanarak kabul edilen sabit
değerlerle tanımlanması olarak ifade edilebilir. Yapılan tüm faaliyetlerin standart hale
getirilmesi gereklidir bu da lojistik sürecinin etkinliğini artırır.
Raporlama; her süreç yönetiminde olduğu gibi kurumsal hafıza oluşturmak
izlenebilirliği sağlamak için raporlama şarttır.
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2.2. Lojistik Süreçleri
İşletmeler açısından lojistik; hammadde, yarı-mamul ve hazır parçaların üretim
ortamına taşınması fiziksel tedarik(giriş lojistiği), sonrasında bunların iş istasyonlarına ve
tezgahlara taşınması yani kurum içi malzeme akışı ve elleçleme, nihayetinde ise çıkış
ambarından dağıtım kanallarına ve müşterilere kadar uzanan zincir fiziksel dağıtım (çıkış
lojistiği) olarak 3 aşamalı bir yönetim sürecinden oluşmaktadır.

Şekil 2.3: Temel lojistik süreçleri

2.2.1. Giriş Lojistik Süreçleri
Fiziksel tedarik yani giriş lojistiği, tedarikçileri işletme sürecine bağlayan girdi
hareketinden sorumludur. Taşınması planlanan unsurların (hammadde, yarı-mamul, hazır parça
vb.) nereden veya kimden, ne kadar ve ne zaman sipariş edilmesi gerektiğini belirlemektedir.
Tedarik sistemi, çeşitli tedarikçiler arasından seçim yapabilmek için gerekli olan kriterleri
sunmakta olup gelen malzemelerin hangi taşıma türüyle taşınacağını belirleyerek onların
depolayacağı yerleri ve bu yerlerin olması gereken özelliklerini açıklamaktadır. Bu süreç
tamamen üretim öncesi gerçekleştirilen ve kaynakların üretim hattına taşınmasına hizmet eden
bir süreçtir.
Giriş lojistik süreci firmalara üretim öncesi masraflarında önemli avantajlar
sağlamaktadır. Stokta tutma maliyeti işletmeler için önemli bir maliyet kalemidir. İşletmeler
yalın üretimde kullanılan tam zamanında üretim (TZÜ-JIT, Just In Time) yöntemi ile stokta
tutma maliyetini minimize etme yoluna gitmektedir.
Tedarik lojistiği (gelen lojistik), üretim lojistiği ve dağıtım lojistiği süreçleri;
işletmelerin lojistik başarısını belirleyen süreçlerdir. İşletmeler yoğun rekabet koşullarında
varlıklarını sürdürebilmek için hem satış noktalarında bulunurluğu sağlamalı, hem de lojistik
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maliyetlerini minimize etmelidir. Bu çerçevede etkin ve verimli bir lojistik hizmetini en düşük
maliyeti ile sağlamak en önemli bir öncelik olmaktadır[7,8].

2.2.2. Üretim Süreçleri ve Malzeme Yönetimi
Dahili işlemler, işletme içi akış faaliyetlerinin yönetimini kapsamaktadır. Giriş
ambarında bulunan malzemelerin imalat ortamındaki iş istasyonlarına aktarımı ve bölümler
arasında dolaşımının sağlanarak tamamlanmış ürün haline dönüştürülmesiyle birlikte çıkış
ambarına sevki bu aşamadaki temel süreçlerdir.

2.2.3. Çıkış Lojistik Süreçleri
Lojistik işletmeleri fiziksel dağıtım aşamasında, hizmet verdiği işletmeye ait ürün ve
eşyaları müşteriye hızlı, güvenli ve ekonomik bir biçimde iletilmesinden sorumludur. Lojistik
hizmet sağlayıcılar, özellikle yurtdışı çıkış (outbound) lojistiğinde kara, hava, deniz ve
demiryolu taşımacılık türlerinde eşya akışını gerçekleştirilmesinin yanında yoğun bilgi akışını
da koordine etmektedir.

2.3. Lojistikte Riskler
Lojistik süreçte oluşacak riskleri, lojistik faaliyetler kapsamında incelemek uygun
olacaktır. Bu bağlamda özellikle aşağıda belirtilen temel faaliyetlerde karşılaşılacak olası
riskler, lojistik süreci aksatan, geciktiren ve müşteri kaybına neden olan riskler olacaktır. Bu
riskler [13]:
1.

Stok yönetiminde oluşan riskler

2.

Depolama riski

3.

Taşıma riski olarak gruplamak uygun olacaktır.

Stok yönetiminde oluşan riskler aşağıdaki gibidir;


Malzeme tedarikinde yaşanabilecek problemler



Planlarda aksamalar



Kapasitenin zorlanması

Depolama riskleri aşağıdaki gibi sıralanabilir [13];
 İklim riskleri: Nem, nem değişikliği, ısı, sıcaklık değişiklikleri, soğuk, ışık,
karbondioksit, oksijen, eskime riskleri.
 Fiziksel riskler: Mekanik şok, ısı şoku, titreşim (frekans aralığı), basınç ve kırılma,
aşınma/sürtünme riskleri.
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 Kimyasal riskler: Hem depo içerisinde hem de eşyaların sevki sırasında ürünün
bulundukları ortama uyumsuzlukları, difüzyona uğramaları, kimyasal içeriklerinin yer
değiştirmesi karşılaşılabilecek risklerdendir.
 Biyolojik riskler: Mikro organizmalar, böcekler-kemirgenlerin (türü) oluşturduğu
risklerdir.
 Fonksiyonel riskler: Gönderen veya üreticiden malların teslim riskleri, depo için
kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin riskler, konsolidasyon riskleri, ambalajlama ve etiketleme
riskleri.
Taşıma riskleri aşağıdır [13];


Taşıma araçlarının getirdiği riskler,



Taşıma konsolidasyonu, yükleme, elleçleme vb faaliyetlerden kaynaklanan riskler,



Rota ve güzergâh kaynaklı riskler,



Yolların ve coğrafi engellerin getirdiği riskler,



Siyasi, idari ve bölgesel yapılanmanın getirdiği riskler,



Havaalanı, gar, liman kapasitelerinin getirdiği riskler,



Yüklerin nitelikleri ile ilgili riskler,



Hava koridoru, denizyolu gibi uluslararası taşıma yapısının getirdiği riskler,



Hava sahası, karasuları gibi uluslararası hukuki ve siyasi yapılanmanın getirdiği

riskler.
Lojistik süreçte Bilgi Teknolojileri riskleri şöyledir;
 Güvenlik riski-bilgi değiştirilebilir, erişilebilir veya yetkisiz kişilerce kullanılabilir.
İş ortamının ve bilgilerin 3. parti kişi ve kuruluşlarca paylaşılması riski oluşabilir.
 Erişilebilirlik-bilgi veya uygulamalara bir sistem hatası veya doğal bir felaket
sonucu erişilemeyebilir. Lojistik süreçte kesinti ve gecikmelere neden olabilir. Özellikle
depolama faaliyetlerinde, taşımacılık uygulaması-rota planlamadan yüklemeye kadar tüm
faaliyetlerde kesinti riski oluşabilir.
 Geri Kazanılabilirlik-sistem kaybı veya çökmesi sonrasında bilgi teknolojileri
sistemleri bilgiyi zamanında geri getiremeyebilir. Lojistik faaliyetlere ilişkin iletişim
altyapısında bozulma, tedarik, dış kaynak alım ve servis sağlayıcılar ile uygun ilişki
kuramaması riski ortaya çıkabilir.
32

 Performans riski-sistemler, uygulamalar veya personelin-veya tüm bilgi
teknolojilerinin beklenenin altında performans göstermesi sonucu iş üretkenliği veya değeri
azalabilir.
 Ölçeklenebilirlik-bilgi teknolojileri sistemleri, organizasyonun değişen bilgi
gereksinimlerini karşılaması için geliştirilemeyebilir veya değiştirilemeyebilir.
 Uyumluluk riski-bilgi tutma ve işleme, düzenlemelere ve bilgi teknolojileri veya iş
politika gereksinimlerine uygun gerçekleştirilemeyebilir.
 İnsan hataları-yanlış bir kaydın oluşturulması, eksik eğitim nedeniyle donanım ve
yazılımın hatalı kullanımından kaynaklanan ve görevin yerine getirilmesini etkileyen,
engelleyen veya geciktiren sorunlar da olabilir [13].

2.4. Lojistik Modları
İşletmelerin taşıma faaliyetlerinde kullanabilecekleri lojistik modları karayolu, havayolu,
demiryolu, denizyolu ve boru hatlarıdır. Lojistik modları karşılaştırma tablosu (şekil 2.4) verilmiştir
[13].

Lojistik
Modu

Maliyet

Karayolu
Havayolu
Demiryolu
Denizyolu
Boru hattı

Yüksek
Çok Yüksek
Düşük
Çok düşük
Düşük

Hizmet Verilen
Ulaştırma Hızı
Yerlerin Sayısı
Hızlı
Çok Hızlı
Yavaş
Yavaş
Yavaş

Çok Geniş
Geniş
Sınırlı
Sınırlı
Çok Sınırlı

Çeşitli Ürünleri
Kullanma
Becerisi
Yüksek
Sınırlı
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Sınırlı

2.4.1. Karayolu
Karayolu en yoğun kullanılan lojistik modlarından birisidir.
Karayolunda kullanılan taşıma araçları aşağıdaki gibidir [13]:


Traktör – Treyler Sistemleri



Kamyonet



Kamyon



Tır



Tanker
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Araç Taşıyıcı Tanker

Karayolunun avantajları aşağıdaki gibidir [13]:


Diğer modalara oranla altyapı yatırımları daha azdır.



Terminal gereksinimi genellikle azdır.


Tüm üretim ve tüketim merkezlerini birbirine bağlamada yani kapıdan kapıya
taşımacılıkta en elverişli yoldur.


Uygun coğrafik koşullar altında ulaşım ağı neredeyse sınırsızdır.



Hızlı servis olanağı sağlar.



7 gün 24 saat yükleme-boşaltma-sefer yapabilme



Yükleme boşaltma işlemlerinde kolaylık sağlar



Araç planlama ve bulma kolaylığı, sık sefer yapabilme



Göreceli olarak düşük elleçleme maliyeti ve hasar riski



Kısa mesafede daha verimli ve ekonomiktir



Çok farklı hacimlerde taşımacılık yapabilme



Taşıma aracının büyük ölçüde göndericinin/taşıyıcının kontrolünde olması,



Taşıma hızını artırma ve azaltma olanağının bulunması



Çıkış ve varış zamanlarını kolay ayarlayabilme

Karayolunun dezavantajları aşağıdaki gibidir [13]:


Transit ülkelerde gümrük işlemleri ve araç geçişleri



İlave bekleme süreleri



Yüksek taşıma maliyetleri (Özellikle uzun mesafelerde)



Tek seferde taşınan yük miktarının az olması



Ağırlık sınırlamaları



Kötü hava koşullarından etkilenme



Gidiş ve dönüş yükü dengesine karşı duyarlı olması
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Yüksek hacimli çıkışlarda ekipman yetersizliği



Kaza riskinin fazla olması

 Çevreye kirliliği, trafik yoğunluğu ve daha fazla kara parçası kullanımı ve alt yapı
gerektirmesi


Pazar dalgalanmalarında fiyat belirsizliği

2.4.2. Havayolu
Maliyetleri yüksek olmasına rağmen lojistik taşımalarının yaklaşık % 10’u havayolu ile
yapılmaktadır.
Havayolunda kullanılan taşıma araçları aşağıdaki gibidir [13]:


Uçak



Helikopter



Zeplin

Havayolunun Avantajları [13]:


Taşıma süresinin kısalığı



Taşıma ve elleçlemede yüksek güvenlik düzeyi

 Seçenek taşıma araçlarının(havayollları şirketlerinin) olması, esnek planlama
yapabilme


Sistemin hızlı olması nedeniyle kolaylaştırılmış gümrük/taşıma prosedürleri



Küçük hacimli taşımaların yapılabilmesi



Hassas kargoların hasarsız taşınması (elektronik v.b.)

Havayolunun Dezavantajları [13]:


Taşıma maliyetinin yüksek olması



Yüksek hacim ve tonajlarda, erken rezervasyon yaptırılması gerekliliği



Hava koşullarından etkilenme oranının yüksek olması
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2.4.3. Demiryolu
Demiryolu yavaş olmakla beraber ucuz bir taşıma alternatifidir. Bu nedenle lojistik
modları içerisinde uygun bir alternatiftir.
Demiryolunda kullanılan taşıma araçları aşağıdaki gibidir:


Kuru yük treni



Tanker trenler

Demiryolunun Avantajları:


Sabit Fiyat Garantisi

 Çevreye duyarlı bir sistemdir. Özellikle Avrupa tarafından finansal ve hukuksal
olarak destek gören bir sistem


Diğer taşıma şekillerine göre daha güvenli bir sistem



Hava koşullarından ve trafik kısıtlamalarından min. Etkilenme



Ülke geçişlerinde karayoluna oranla geçiş kolaylıkları



Ağır tonajlı yük taşıma imkanı



Yüksek hacimli/planlı sevkıyatlarda, maliyet ve ekipman tedariki avantajı

Demiryolunun Dezavantajları [13]:


Hızlı taşıma için yaygın ve kaliteli demiryolu altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır



Yüksek sayıda elleçleme

 Maliyet ve Planlama avantajlarına sahip olabilmek için yüksek hacimli taşımalara
ihtiyaç duyulmaktadır ( Blok Tren Sistemi )


Demiryolu ağının ulaşamadığı noktalarda yüksek iç taşıma maliyetleri



Ray döşeme ile ilgili eğim problemi (%8 eğim aşılamaz)

2.4.4. Denizyolu
Denizyolu ile taşımacılık en yavaş ve en ucuz alternatiflerden birisidir. Özellikle uzun
mesafeler için çok uygun bir alternatif olduğu söylenebilir.
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Denizyolunda kullanılan taşıma araçları aşağıdaki gibidir [13]:


Kuru Yük Gemisi



Dökme Kuru Yük Gemisi



Kimyasal Madde Tankeri



Petrol Tankeri



Hovercraft

Denizyolunun Avantajları [13]:


En düşük maliyetli taşıma modeli



Çıkış-Varış limanları arasında herhangi bir transit geçiş ve gümrük işlemi yok



Diğer modlara göre daha az yatırımı gerektirmesi

Denizyolunun Dezavantajları [13]:


Elleçleme sayısı fazla ve dış kaynak kontrolünde



Mal hasar riski yüksek



Çok yüksek transit zamanları

 Hava şartlarından transit zamanı ve mal güvenliği açısından yüksek düzeyde
etkilenme


Kalkış / Varış zamanı açısından esneklik çok düşük



Hizmet verilen destinasyonlar liman ve çevreleriyle sınırlı



Kapıdan kapıya teslimlerde (özellikle Avrupa’da iç taşımalar) çok maliyetli

2.4.5. Boru Hatları
Sıvıların transferi için uygun bir lojistik modudur. Özellikle petrol ve doğalgaz
nakliyesinde kullanılan bir alternatiftir.
Boru Hatlarının Avantajları [13]:


Güvenilirdir



Yüksek miktarlarda taşımaya olanak verir
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Boru Hatlarının Dezavantajları [13]:



İlk yatırım maliyeti yüksektir



Esnekliği son derece düşüktür



Sabotaj tehlikesi yüksektir
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Uygulamalar


Bilgi lojistiği konusunda araştırma yapınız.



Lojistik uygulamalarında TKY araştırınız.

(KESKİN, M., H., Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi, değişimi, bugünü,
geleceği), Nobel yayınevi, 2014. Sayfa 48-50)
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Uygulama Soruları
1.

Bilgi lojistiği ve e-tedarik kavramlarını açıklayınız.

2.

Lojistik fonksiyonlarına TKY etkisini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Lojistiğin Temel Fonksiyonları



Lojistik süreçleri



Lojistikte Riskler
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Bölüm Soruları
1) Lojistiğin hizmet ve ürün akışı ile ilgili faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde
değildir.
a) Gümrükleme
b) Sigorta
c) Stok yönetimi
d) Muayene / Gözlem
e) Seçme ve yerleştirme
2) Lojistik süreçlerini sıralayınız.
3) Lojistiğin ürün akışı ile ilgili faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde değildir.
a) Üretim yapmak
b) Taşıma
c) Depolama
d) Paketleme
e) Katma değerli hizmetler
4) Lojistik süreçerinden Giriş Lojistik Süreçlerini anlatınız.
5) Aşağıdakilerdden hangisi Temel Lojistik fonksiyonları değildir.
a) Eğitim
b) Planlama
c) Nakliye Yönetimi
d) Standardizasyon
e) Kalite Yönetimi
6) Lojistik risklerini nelerdir. Sıralayınız.
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7) Lojistik risklerinden Depolama riskleri aşağıdakilerden hangisi değildir.
a) Taşıma riski
b) İklim riski
c) Kimyasal riskler
d) Biyolojik riskler
e) Fiziksel riskler
8) Lojistik süreçlerinden çıkıç lojistiğini anlatınız.
9) Aşağıdakilerden hangisi taşıma riskleri değildir.
a) Taşıma araçlarının getirdiği riskler,
b) Depolarda mikro organizmalar, böcekler-kemirgenlerin (türü) oluşturduğu
risklerdir.
c) Taşıma konsolidasyonu, yükleme, elleçleme vb faaliyetlerden kaynaklanan riskler,
d) Rota ve güzergâh kaynaklı riskler,
e) Yolların ve coğrafi engellerin getirdiği riskler,
10) Lojistik süreçte bilgi teknolojileri risklerini sıralayınız ve açıklayınız.

Cevaplar
1) e, 3) a, 5) e, 7) a, 9) b
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3. LOJİSTİK YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Lojistik Yönetimi Kavramı
3.2. Lojistik Yönetimi ve Lojistik Süreçleri
3.3 Lojistik Yönetimi Faaliyetleri / Bileşenleri
3.4. Lojistik Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı
3.5. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi
3.6. Lojistik ve Toplam Kalite Yönetimi

45

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Lojistikte yönetimin önemi nedir?

2.

Lojistik yönetim unsurları nelerdir ?

3.

Tedarik zinciri nedir ?

4.

Tedarik zincirinin günümüzdeki yeri nedir ?

5.

Lojistik süreç nedir ?

6.

Lojistik sürecin bileşenlerini neler oluşturmaktadır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Lojistik Yönetimi
Kavramı

Lojistik ve yönetimi
hakkında bilgi sahibi olmak

Lojistik Yönetim
Unsurları

Lojistik yönetim unsurlarını
kavramak

Lojistik Yönetimi ve
Tedarik Zinciri

Lojistik Yönetimi ve
Tedarik Zinciri arasındaki
bağıntıyı anlamak,
yorumlamak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Lojistik Yönetimi



Optimizasyon



Depolama



Tedarik Zinciri
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Giriş
Lojistik yönetiminin önemi günümüzde giderek artmaktadır. Etkin lojistik yönetiminin
firmalar için maliyet düşürücü, kaliteyi yükseltici ve müşteri memnuniyetini sağlayan çok
önemli etkisi bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı işletmelerde lojistik yönetimi son yıllarda
vazgeçilmez olmuştur.
Lojistik yönetimi, müşteri gereksinimleri doğrultusunda sevkiyat noktaları ile teslimat
noktaları arasındaki malzemenin iki yönlü akışı boyunca yer alan faaliyetlerin bütünsel
yönetimini ifade etmektedir. Lojistik yönetimi tedarik zinciri içindeki süreçte müşterilerin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının başlangıç noktasından,
ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin, etkili ve verimli bir şekilde planlanması,
uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesidir. Lojistik yönetimi tedarik zinciri içindeki
süreçte müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ve bilgi akışının
başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan hareketinin, etkili ve verimli
bir şekilde planlanması, uygulanması ve denetiminin gerçekleştirilmesidir [6].
Genel olarak birçok işletme açısından lojistik faaliyetlerinin amacı, ilk madde ve
malzeme, yarı mamul ve mamullerin doğru zamanlarda, doğru yerlerde, doğru miktarlarda ve
kullanılabilir biçimlerde en düşük maliyet ve en hızlı yöntemlerle alıcıya teslimidir. Fakat hiçbir
sistem eş zamanlı olarak hem maliyetleri minimuma indirip hem de hizmet düzeyini
maksimuma çıkaramaz. Bundan dolayı lojistik sisteminde hedef önceden belirlenmiş bir
üretim-pazarlama desteği düzeyine, mümkün olan en düşük toplam maliyetle etkin bir biçimde
erişmektir. Bu ise, lojistik faaliyetlerinin tek bir performans sistemi içerisinde ele alınmasını
ifade eden bütünleşik lojistik sistemine bağlıdır [6].
Pazarlar, teknolojiler ve rekabeti belirleyen unsurlar değiştikçe organizasyonlarda
değişime gitme baskısı her zamankinden daha çok hissedilmektedir. Ancak organizasyonların
mevcut, katı yapıları onların çevre koşullarına hemen uyum gösterecek bir hızda değişimini
engellemektedir. Bu yüzden etkin bir lojistik yönetimini uygulayabilme isteği firmaları
organizasyonlarında değişiklikler yapmaya iter. Fonksiyon bazlı odaklanma yerine süreç bazlı
odaklanma firmaların değişimde tercihi olmaktadır [14].
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3.1. Lojistik Yönetimi Kavramı
Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi’nin tanımına göre lojistik yönetimi;
Tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olarak kabul edilmekte ve şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Lojistik yönetimi, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün,
hizmet ve onlarla ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkin ve verimli
bir şekilde ileri ve ters yönlü akısının gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve
planlanmasıdır.”
Lojistik yönetimi stratejik, operasyonel ve taktiksel anlamda planlama ve yürütmenin
tüm düzeylerinde bulunmaktadır. Lojistik yönetimi, her düzeydeki lojistik faaliyetleri ile
birlikte diğer işletme fonksiyonları olan pazarlama, satış, üretim, finans ve bilişim
teknolojilerinin optimizasyon ve koordinasyonunda “entegrasyon işlevi” üstlenmektedir.
Lojistik yönetimi faaliyetleri kapsamı içerisinde tipik olarak geliş (inbound) ve çıkış
(outbound) taşıma yönetimi, filo yönetimi, depolama, malzeme elleçleme, sipariş
gerçekleştirme, lojistik şebeke tasarımı, envanter yönetimi, arz/talep planlaması ve üçüncü parti
lojistik hizmet sağlayıcıların yönetimi bulunmaktadır. Kaynak bulma, tedarik, satın alma,
üretim planlama ve programlama, montaj ve ambalajlama ile müşteri hizmetlerinin
gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Şekil 3.1: Lojistik Yönetimi

3.2. Lojistik Yönetimi ve Lojistik Süreçleri
Gün geçtikçe, iyi yönetilen bir lojistik sisteminin örgüte önemli bir rekabet avantajı
sağlayacağı anlaşılmaktadır. Düşük işçilik maliyeti, hammadde kaynaklarına kolay ulaşabilme,
geniş pazarlara sahip olma veya teknolojik altyapıya sahip olma gibi klasik rekabet üstünlüğü
kaynakları zamanla önemlerini kaybetmişlerdir. Yeni teknolojiler, direkt işçilik maliyetlerinin
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toplam maliyetler içindeki payının azalmasına neden olmuş ve geleneksel olarak işçilik maliyeti
avantajına sahip birçok ülke gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmıştır. Diğer taraftan, yeni
ürünlerin hızlı biçimde pazara girmeleri bazı endüstrilerdeki teknolojileri kullanılamaz hale
getirmiş; globalleşmeyle beraber de herkesin hammadde kaynaklarına ulaşabileceği
anlaşılmıştır. 1970’li yıllarda ve 1980’li yılların ilk yarısında birçok işletme verimliliği artırarak
ya da maliyetleri düşürerek rekabet avantajına sahip olmak istemişlerdir. 1990’lı yıllara
gelindiğinde ise artık rekabet üstünlüğünün müşterilere verilen hizmetin kalitesine dayandığı
herkes tarafından kabul edilmiştir. Günümüzde lojistik yönetimi firmalar için rekabet avantajı
yaratmanın önemli bir yoludur. Bir diğer deyişle; tüketici tercihi açısından rakiplerin üstünde
bir yerde yer almak etkin bir lojistik yönetimiyle başarılabilir. Rekabet avantajının ilk koşulu,
firmanın faaliyetleriyle kendini diğerlerinden farklı bir noktaya koymasıdır. Bunu yapabilmesi
için de önce rekabet gücüyle kendini müşterinin gözünde farklılaştırması ve ayrıca düşük
maliyetlerle yüksek kar elde etme amacını gerçekleştirmesi gerekir [14].
Lojistik yönetiminin unsurları üç temel lojistik süreçten oluşmaktadır (Şekil 3.1, Şekil
3.2). Bunlar;


Tedarik Lojistiği (Tedarik yönetimi – inbound lojistik)



Üretim Lojistiği (İç Lojistik)



Dağıtım Lojistiği (Dağıtım Yönetimi – outbound lojistik)

Şekil 3.2: Lojistik yönetimi aşamaları
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3.3 Lojistik Yönetimi Faaliyetleri / Bileşenleri
Lojistik sürecini yönetmenin amacı, doğru ürünlerin doğru zamanda ve doğru yere
uygun maliyetle ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Etkin bir lojistik yönetiminin firmalar için;
maliyet düşürücü, üretim arttırıcı, kalite yükseltici, müşteri memnuniyeti, sağlayıcı gibi çok
önemli etkileri vardır. Son yıllarda lojistik yönetiminin daha çok dışa yönelik stratejik bir
fonksiyona dönüştüğü görülmektedir. Lojistik yönetimi bir anlamda siparişin üretilmesi,
siparişin alınması, siparişin yerine getirilmesi ve ürünün, hizmetin veya bilginin dağıtımının
koordinasyonunun sağlanmasıdır. Lojistik performans yönetiminin başarılı bir şekilde
yönetilebilmesi için lojistik girdileri ile birlikte lojistik çıktılarının etkin ve verimli yönetilmesi
gerekmektedir [6].

Şekil 3.3: Lojistik yönetiminin bileşenleri
Her türlü ürün ve hizmetin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar olan
hareketinde rol oynayan anahtar lojistik faaliyetler, tüm lojistik sürecin bileşenlerini
(parçalarını) oluşturmaktadır. Bu faaliyetler [6]:


Taşıma Yönetimi



Satın Alma
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Talep Tahmini ve Planlama



Depolama



Stok Yönetimi



Müşteri Hizmetleri



Lojistik İletişimi



Malzeme Elleçleme ve Paketleme



Sipariş Yönetimi



Fabrika, Depo ve Dağıtım Merkezi Yer Seçimi



Parça ve Hizmet Desteği



Tersine Lojistik

3.4. Lojistik Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing); işletmelerin ana faaliyetlerine daha fazla
odaklanmak, maliyetlerini azaltmak, sabit maliyetleri değişken maliyetler hâline dönüştürmek,
ilgili tedarikçinin yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek
amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak için, mevcut bir işletme faaliyetinin ilgili
varlıkları ile birlikte alanında uzman işletmeye devredilmesi sürecidir. İşletmeleri dış kaynak
kullanımına yönlendiren nedenler küresel nitelik taşımakla beraber bazı durumlarda işletme
hedefleri ile bağlantılıdır. Bu anlamda dış kaynak kullanımı, toplumsal ve sosyal yaşamda
oluşan değişimler, teknolojide yaşanan hızlı ilerleme, çok hızlı değişen pazar koşulları,
küreselleşme ile oluşan ekonomik değişimler, kültürel değişmeler gibi işletme dışı nedenlerden
gerçekleştiği gibi işletme içi nedenlerden de oluşabilir [13].
Dış kaynak kullanımının işletme içi nedenleri şunlardır [13]:
• Finansal zorluklar ve maliyetleri minimize etme amacı,
• Kalite artırma isteği,
• İşletmelerin ana faaliyet alanlarına odaklanma zorunlulukları,
• İşletme ve yatırım sermayesi yüksek olan hizmetleri karşılama gerekliliği,
• İşletme örgüt yapısında oluşan aşırı büyüme ve değişime karşı gösterilen direnç.
İşletmelerde dış kaynak kullanımı karar verme süreci dört temel adımdan oluşmaktadır:
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Lojistik maliyetlerde yapılabilecek bir azaltma, işletmenin rakipleri karşısında avantajlı
duruma gelmesini sağlamaktadır. Lojistik yönetiminin temelinde, hizmetlerin konsolidasyonu,
ölçeklerin büyütülmesi, optimizasyonu, ölçümlenmesi ve gerçek zamanlı (online) bilgi akışı
yatmaktadır. Lojistik hizmetinin verilme amaçlarını ise, maliyetlerin düşürülmesi, stok
miktarının azaltılması, hizmet kalitesinde artış, pazara ulaşma süresinde kısalma, firma
esnekliğini artırma ve nakit yaratma oluşturmaktadır. Bunun sonucunda da özellikle
işletmelerin maliyetlerinin ortalama yüzde 15’ini oluşturan lojistik faaliyetlerinde dış kaynak
kullanımı arayışının doğmasına neden olmuştur[13].
İşletmeler günümüzde daha fazla dış kaynak kullanımına gitmektedir çünkü bu işi
profesyonel olarak yapan işletmeler toplam lojistik maliyetin düşmesi ile maliyet avantajı,
müşteri tatmini, zaman tasarrufu, ek harcamalara gitmeden esnekliklerinin artması, sabit kıymet
yükünden kurtulma, süreç performansının iyileştirilmesi, teslimat performansının
yükseltilmesi, iş gücü kazancı gibi birçok fayda sağlamaktadır. Temel yetkinlikleri lojistik olan
firmalar, mal ve hizmet üreticilerine bu faaliyetleri kendi imkânlarıyla sağlamaktan daha uygun
maliyet ve iyi performansla yapabilirler [13].
Lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanımı, belli bir ücret karşılığında üçüncü parti bir
şirkete devredilmesi süreci biçiminde gerçekleşmektedir. Klasik lojistik yaklaşımı olarak da
tanımlanan üçüncü parti lojistik; lojistik hizmetlerin, parça parça firmalara yaptırılması
anlamına gelmektedir. Daha geniş anlamıyla ise “müşterilerinin tedarik zinciri içindeki temel
lojistik faaliyetlerinden birkaçını üstlenen, ardışık olarak en az üç farklı faaliyet (örneğin
depolama, taşıma ve stok yönetimi) konusunda uzman olan lojistik şirketlerdir”[13].
Üçüncü parti lojistik şirketleri, kapıdan kapıya (door to door) teslimatı gerçekleştiren
şirketlerdir. Tanım içerisinde yer alan “üçüncü” kavramının daha rahat anlaşılabilmesi
açısından birinci ve ikinci parti kavramlarını da açıklamak gerekir:
• Birinci Parti: Üretici, toptancı, perakendeci veya göndericidir.
• İkinci Parti: Birinci partinin doğrudan müşterisi (tedarikçisi) konumundaki
işletmedir.
• Üçüncü Parti: Lojistik aracılar; hizmet sağlayıcısı, taşıyıcı, antrepo işletmecisi,
vb.dir.
• Dördüncü Parti: Lojistik ürün ve bilgi akış süreçlerini koordine ve entegre eden
işletmedir.
Üçüncü parti lojistik hizmeti sağlayan firmaların önemlerinin artmasının nedenleri şöyle
sıralanabilir:
• Lojistiğin dış kaynak kullanımında çok fazla artış söz konusudur.
• Üçüncü parti lojistik endüstrisi, lojistik endüstrisine önemli artıları olacak, genç ve
yeni doğan bir sektördür.
54

• Üçüncü parti lojistik hizmeti sağlayanların sunduğu hizmetlerin çerçevesi
genişlemekte ve operasyonları da sürekli olarak gelişmektedir.
• Lojistik hizmetlerin önemli bir kısmının dış kaynaklı kullanımına, müşterilerin ilgisi
artmaktadır.
Üçüncü parti lojistik terimi, lojistik hizmeti sağlayan firmanın, tedarik zincirinde her iki
partiye de hizmet ettiği durumu ifade eder. Ancak, firmalar arasındaki ilişkiler, sadece satıcı ve
lojistik hizmeti sağlayan firma veya alıcı ve lojistik hizmeti sağlayan firma şeklinde
sınırlanmaktadır. Tedarik zincirinde, üçüncü parti lojistik hizmeti sağlayan firmalar, alıcı ve
satıcılar ile üçlü ilişkiler içine girmektedirler.

3.5. 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 yönetimi ve
yöneylem araştırmaları matematiği kullanır. İleri seviyede programlar, ilişkisel veritabanları ve
buna benzer teknik araçları kullanır. Teknolojisi karmaşık olsa bile, tedarik zinciri yönetiminin
en önemli kavramları ve çalışma teknikleri oldukça anlaşılırdır.
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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)



Ana sanayi (nihai ürünü üreten)



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



Müşteri (tüketici)
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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

3.6. Lojistik ve Toplam Kalite Yönetimi
Toplam kalite yönetimi (TKY); başlı başına bir yönetim sistemi olmakla birlikte; yeni
bir yönetim anlayışı ve felsefesi, hatta yaşam tarzı ortaya koyması, nedeniyle çok çeşitli tarif
edilebilir; buna göre toplam kalite yönetimi; süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli
iyileştirilmesi yoluyla müşteri memnuniyetini hedefleyen bir yönetim metodolojisidir. TKY,
Müşterinin mevcut ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmış, tüm çalışanların
katılımı esasına dayanan önleyici yaklaşımla sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim
sistemidir.
TKY işletmelerin sürekli iyileştirilmesini sağlayan önemli bir yönetim sistemidir ve bir
organizasyonu sürekli geliştiren altyapıyı temsil eden yol gösterici ilkelerin hem bir dizisi hem
de bir felsefesidir. TKY, bir organizasyona, organizasyon içindeki tüm süreçlere ve bugün ve
gelecekte müşterilerin karşılaşacağı gereksinimlerin derecesini destekleyen ürün hizmetlerini
geliştirmek için kullanılan insan kaynakları ve kantitatif (nicel) uygulamalardır. TKY; sürekli
gelişime odaklı disiplinli bir yaklaşım altındaki teknik araçların var olan gelişme çabalarını ve
temel yönetim tekniklerini bütünleştirir.” Bu bağlamda lojistik yönetim ve uygulamalarının
kalite sistem ve politikaları olmaksızın yaşam alanı bulması hemen hemen imkânsızdır. TKY,
lojistik içindeki ürün akışıyla belirgin bir ilişkiye ve öneme sahiptir.
TKY ve lojistik hizmeti müşteri memnuniyeti merkezinde çalışan süreçlerdir. Lojistik
kalite sürecinden elde edilen geri bildirimler vasıtasıyla müşterilerin karşılaştıkları değişen
gereksinimler ve ortaya çıkan sorunları tanımlar. TKY içinde yer alan sürekli iyileştirme
teknikleri ile ortaya çıkan sorunları gidererek sürekli iyileştirmeyi sağlar.
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Uygulamalar


Lojistik Yönetimi uygulamalarını araştırınız.

(KESKİN, M.,H., Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi, değişimi, bugünü,
geleceği), Nobel yayınevi, 2014. Sayfa 48-50)
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Uygulama Soruları
1.

Lojistik Yönetimini ve uygulamalarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Lojistik Yönetimi Kavramı



Lojistik yönetimin unsurları



Lojistik yönetimi faaliyetleri



Lojistik yönetimi ve Tedarik zinciri yönetimi
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
…………………….., müşterilerin gereksinimlerini karşılamak üzere, her türlü ürün,
hizmet ve onlarla ilgili bilginin başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkin ve verimli
bir şekilde ileri ve ters yönlü akısının gerçekleştirilmesi, depolanması, denetlenmesi ve
planlanmasıdır.
2) Lojistik yönetiminin unsurlarını sıralayınız.
3) Lojistik yönetiminin bileşenlerini şekil çizerek anlatınız.
4) Tedarik zinciri yönetimi ve lojistik yönetimi arasındaki ilişkiyi yazınız.
5) Tedarik zincirinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Ürün hatalarını azaltmak
b) Ürün kalitesini artırmak
c) Müşteri tatminini artırmak
d) Stok maliteini azaltmak
e) Çevrim zamanını azaltmak
6) Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri elemanlarından değildir?
a) Tedarikçiler
b) Ana sanayi
c) Dağıtıcılar
d) Müşteri
e) Kalite yönetimi
7) Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
………………………….. , malzemelerin ve tamamlanmış malların, satıcıdan
müşteriye kadar olan akışının potansiyel ara duraklar olarak üretim vasıtaları ve depolar
kullanılarak etkili yönetimidir.
8) Tedarik zincirinin yararlarını sıralayınız.
9) Tedarik zincirinin kısa vadeli ve uzun vadeli stratejilerini yazınız.
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10) Tedarik zinciri elemanlarını sıralayınız.

Cevaplar
1) Lojistik yönetimi, 5) b, 6) e, 7) Tedarik zinciri yönetimi
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4. AFET / ACİL DURUM LOJİSTİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Acil Durum Tanımları
4.2. Afet Türleri ve Sınıflandırılması
4.3. Afet / Acil Durum Lojistiği
4.4. Afet / Acil Durum Yönetim Planı
4.5. Afet Lojistiği ve İşletme Lojistiği Karşılaştırması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Afet lojistiği ve işletme lojistiği arasında nasıl bir ilişki vardır?

2.

Afet / Acil Durum Lojistiği nedir?

3.

Afet / Acil Durum Yönetim Planını, örnekler üzerinden açıklayınız.

4.

Afet türleri nelerdir? Sınıflandırınız.

5. Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla müdahale ve iyileştirme
kaç ana aşamadan oluşur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Acil Durum Yönetim
Planı

Afetlerin önlenmesi veya
zararlarının azaltılması için
neler yapılabileceği

Afet Lojistiği ve İşletme
Lojistiği Karşılaştırması

İki tamın ortak yönelerini ve
farklarını idrak etmek

Afet Türleri ve
Sınıflandırılması

Afet türleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Afet Acil Durum Lojistiği

Afet acil durum lojistiği
tanımı ve nelerden oluştuğu

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatür taraması yaparak
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Anahtar Kavramlar


Risk



Ekipman



Sivil Savunma



Doğal Afet



Acil Durum Lojistik



Olağanüsü Hal



Hassas Bölge
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Giriş
Doğal ya da insan kökenli afet tehlikelerinin etkisi, toplumların sosyal ve ekonomik
faaliyetlerini tahrip ederek, gelişmelerine darbe indirerek ve kaynaklarının azalmasına ya da
tükenmesine yol açarak kendisini gösterir. Tüm bunların sonucunda da büyük insan kitlelerinin
acı çektiği görülmektedir. Bu nedenle afet tehlikeleri, doğal ve insan kaynaklarıyla birlikte tüm
çevrenin gelişim planlamalarının sadece bir parçası olarak ele alınmalıdır. Yukarıda açıklanan
ve birbirine yakın tanımlardan da anlaşılacağı gibi “afet yönetimi”, süreklilik arz eden dinamik
bir yönetimdir [1]. Afet yönetiminin olmazsa olmazı ise lojistik faaliyetleridir. Lojistik en az
operasyonlar kadar önem arz eder. Afet sırasında yapılan kurtarma operasyonu kadar kurtarılan
insan ya da canlının sevkiyatı da önemlidir. Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanması
lojistik desteğin başarısına da bağlı olmaktadır. Acil durum ve afet yönetimi lojistik faaliyeti
olmadan başarılı olması mümkün olmamaktadır.
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4.1. Acil Durum Tanımları
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Yasada Acil Durum ve Afet aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır [1]:
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 halini,
Afet: İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal
yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen,
etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik
veya insan kökenli olaylar.
Risk: Bir tehlikenin bölgenin sakinleri, özellikleri, etkinlikleri, özgün tesisleri veya
yapıları üzerine olan olumsuz etkisi,
Olağanüstü Hal: Savaşı gerektiren hali, savaş halini, büyük yangınları ve doğal afetleri,
Hassas Bölge: Düşman silahlarına ve doğal afetlere öncelikle hedef ve duyarlı
olabilecek tesisi,
Olay Komuta Sistemi: Tüm tehlikeler ve her düzeydeki acil müdahale için
oluşturulmuş bir saha acil yönetim sistemi,
Standart Operasyon Prosedürü: Değişik afet ve tehlikeler oluştuğunda uygulanması
gereken kurallar ve yapılması gereken kayıtlar,
Sivil Savunma: Düşman taarruzları, büyük yangınlar ve doğal afetler nedeniyle
meydana gelen can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi, hasara uğrayan veya kapanan daire
ve müesseselerin yeniden işletmeye sokulması, cephe gerisi moralin yüksek tutulması ve Silahlı
Kuvvetlerin en iyi şekilde desteklenmesi için alınan koruyucu, kurtarıcı, silahsız, cephe gerisi
savunması,

4.2. Afet Türleri ve Sınıflandırılması
Dünya, Ülke, Bölge, İlçe ve hatta alt bölge bazında farklı afetler meydana gelmektedir.
Dünya’da görülen afetlerin sınıflandırılması aşağıda verilmiştir [1].
1- Jeolojik afetler


Deprem



Heyelan, Çamur Akıntısı ve Kaya Düşmesi



Volkanik Patlamalar
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Toprak Çökmesi



Tsunami

2- Klimatik afetler


Sıcak Dalgası



Soğuk Dalgası



Kuraklık



Dolu



Hortum



Fırtına



(Tayfun, Siklon, Kasırga, Tornado)



Kum Fırtınası



Sel – Su Baskını



Çığ



Tipi, Aşırı Kar Yağışları ve Buzlanma



Asit Yağmurları



Sis



Deniz ve Göl Su Seviyesi Yükselmesi



Hava Kirliliği

3- Biyolojik afetler


Erozyon ve Çölleşme



Orman Yangınları



Salgınlar



Böcek İstilası

4- Sosyal afetler
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Yangınlar



Savaşlar



Terör Saldırıları



Göçler

5- Teknolojik afetler


Maden Kazaları



Biyolojik, Radyolojik, Nükleer, Kimyasal Saldırılar ve Kazalar



Sanayi Kazaları



Ulaşım Kazaları

Doğal afetler gelişme hızına göre ikiye ayrılmaktadır [1]:
a) Yavaş gelişen doğal afetler


Şiddetli soğuklar



Kuraklık



Kıtlık vb.

b) Ani gelişen doğal afetler


Deprem



Seller, su taşkınları



Tsunami



Toprak kaymaları, kaya düşmeleri



Çığ



Fırtınalar, hortumlar



Volkanlar



Yangınlar vb.

Tüm doğal afetlerde lojistik faaliyetlerinin planlarının olması, ekiplerin eğitimi ve
yetkinleştirilmesi, tüm hazırlıkların kontrol edilmesi ve olay simülasyonlarının yapılması
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önemlidir. Ancak afet sırasında lojistik faaliyetleri yavaş gelişen doğal afetlerin lojistiğine göre
ani gelişen doğal afetlerin lojistiği daha zordur. Kontrol dışı gelişen birçok değişkenin aynı
anda gerçekleşmesi lojistik faaliyetinin gerçekleştirilmesinde çok büyük zorluklar oluşturur. Bu
sebeple ani gelişen afetler için afet öncesi hazırlıklar daha da önem kazanır.

4.3. Afet / Acil Durum Lojistiği
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 [1].
Acil durum lojistiği, lojistik faaliyetlerinin afet durumunda kullanılmasıdır. Acil durum
lojistiğinde şartlar, kurallar normal şartlardaki lojistiğe göre daha farklılıklar göstermektedir.
Öncelikler değişmiştir. Maliyet gözardı edilmekte, tamamen gerçek insan odaklı planlamalar
yapılmakta, risk katsayısı yüksek olmaktadır.
Afet Lojistiğinde, lojistik fonksiyonu altında aşağıdaki şekilde faaliyet grupları yer
almıştır [6]:
 Haberleşme: Mevcut organizasyonda “Müdahale/Operasyonlar” temel fonksiyonu
altında yer alan “Haberleşme” faaliyetleri, esas itibarıyla bir lojistik faaliyet olduğundan
“Lojistik” temel fonksiyonu altında öngörülmüştür.
Afet lojistiğinde haberleşme bilgi lojistiğinin bir parçası olarak düşünülebilir. Yararlı
bilgi gereksiz bilgiden ayrılarak işlenmiş halde sunulması işlevselliği artırır. Afet lojistiğinde
haberleşme kanallarının ve ekiplerinin oluşturulması ve işlevsel bilginin anında sunulması
risklerin azalmasına neden olacağı söylenebilir.
 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.
Afet lojistiğinin en temel fonksiyonu olan taşımacılık, hızlı ve kontrollü yapılması hayat
kurtarma sayısıyla doğru orantılıdır. Taşıma araçlarının getirdiği riskler, yükleme, elleçleme vb
faaliyetlerden kaynaklanan riskler .. gibi iyi planlama doğru koordinasyon ile minimize edilen
taşımacılık riskleri aynı zamanda; yol güzergahı ve coğrafi özellikleri gibi afetin özelliğinden
dolayı önlenemez risklerde de insan kaynağının yetkinliği bu minimize edilebilmektedir.
 Depolama: Uzmanlık gerektiren depolama ve stok yönetimi hizmetlerinin tek
noktadan yönetimi için “Lojistik” temel fonksiyonu altında öngörülmüştür.
Afet lojistiğinde depoların en uygun yerde olması ve kolay ulaşılabilmesinin önemi
kadar depo sisteminin kurgulanması da önemlidir. Depolarda malzemelerin çeşidi, niteliği,
sayısı.. vb afet lojistiğinin performansını etkileyen kriterlerdir. Depolama risklerinin (iklim
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riski, fiziksel riskler, kimyasal riskler,
biyolojik riskler, fonksiyonel riskler)
ortadan kaldırılması veya en kötü
ihtimalle minimize edilmesi afet sırasında
verimliliği etkileyen önemli bir unsurdur.
 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.
Altyapı hizmetleri ve enkaz kaldırma işlemleri afet lojistiğinin haberleşme, taşıma,
depolama fonksiyonlarının başarısıyla yakından ilgilidir. İlgili fonksiyonların planlama ve
uygulamanın etkin olması diğer fonksiyonların verimine pozitif etki yapar.


Geçici İskan: 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.

4.4. Afet / Acil Durum Yönetim Planı
Afet yönetiminin içerik ve kapsam olarak benzer olsa bile bazı farklı tanımları vardır.
Bunları inceleyecek olursak [1];
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla, bir afet olayının zarar azaltma,
hazırlıklı olma, olaya müdahale ve iyileştirme gibi dört ana aşamasında yapılması gereken
faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması
için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda
kullanımını gerektiren çok aktörlü, çok disiplinli ve çok kapsamlı ve karmaşık bir yönetim
modelidir (T. C. Başbakanlık, 1997).
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Afet yönetimi çağdaş, araştırma-geliştirme, mühendislik, planlama ve yönetim
teknolojileri kullanarak, doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylardan, insan topluluklarının
fiziksel, sosyal, ekonomik ve psikolojik kayıplara uğramaması veya olası kayıpların en düşük
düzeyde tutulmasını sağlayan ve kendine özgü kural ve yöntemleri olan, çok yönlü, çok aktörlü,
çok disiplinli ve dinamik bir yönetim şekli olarak da tanımlanabilir. Başka bir tanım ise
“Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi amacıyla, afet öncesi, afet sırası ve afet
sonrasında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi, koordine edilmesi ve
uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu amaç
doğrultusunda yönetilmesidir [1].
Bu tanımlarla beraber, “afet yönetimi” ile eş anlamlı olarak kullanılan “Acil durum
yönetimi”, her türlü tehlikeye karşı hazır olma, zarar azaltma, müdahale etme ve iyileştirme
amacıyla mevcut kaynakları organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme
süreçlerini kapsamaktadır. Afet yönetiminin amacına benzer şekilde acil durum yönetiminin de
amacı, afetlerde hayat kurtarmak, yaralanmaları önlemek, mal-mülk ve çevreyi korumaktır.
Tanımı nasıl yapılırsa yapılsın afet yönetimi, afetlerin riskleriyle birlikte tüm yönlerinin yanı
sıra aşağıda belirtilen hususları da kapsamaktadır [1];

Olası potansiyel zarar verici olayların olumsuz etkilerini azaltıp, ekonomik yönünü
dikkate alarak, felaketlerin oluşumunu azaltıcı önlemlerin planlanmasını ve bunların
yürütülmesini,


 Her an meydana gelebilecek afet tehdidine karşı uyarı-hazırlık düzenlemelerinin
yapılmasını, hem alarm veya uyarı dönemlerinde, hem de afet etkisinin kötü sonuçlarında, etkin
acil durum tepkilerinin düzenlenmesini,
 Göçüklerde, sel baskınlarında, kıtlıkta, yavaş seyirli afetlerde, bölge ve bölge
halkının durumunun tespit edilerek takip edilmesini, çözüm ve tedbirlerin zamanında
uygulanmasını,
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 Afetin oluşmasından hemen sonra ivedilikle hayat kurtarma için acil yardım
çalışmalarının uygulanmasını,
 İyileşmeyi hızlandıracak iyileştirme önlemlerine hız kazandırılmasını ve afet
sonrası devam eden sürekli gelişmenin teşvik edilmesini içermektedir.
Doğal ya da insan kökenli afet tehlikelerinin etkisi, toplumların sosyal ve ekonomik
faaliyetlerini tahrip ederek, gelişmelerine darbe indirerek ve kaynaklarının azalmasına ya da
tükenmesine yol açarak kendisini gösterir. Tüm bunların sonucunda da büyük insan kitlelerinin
acı çektiği görülmektedir. Bu nedenle afet tehlikeleri, doğal ve insan kaynaklarıyla birlikte tüm
çevrenin gelişim planlamalarının sadece bir parçası olarak ele alınmalıdır. Yukarıda açıklanan
ve birbirine yakın tanımlardan da anlaşılacağı gibi “afet yönetimi”, süreklilik arz eden dinamik
bir yönetimdir. Sağlık alanından kurtarmaya, eğitimden imara birçok alanı ilgilendiren ve
birçok örgüt ile kurumun kendini içinde bulduğu bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda, afet
olgusunun boyutu ve çeşidi ile orantılı olarak “afet yönetimi” kavramının da oluşan duruma
göre şekil aldığı söylenebilir. Küçük çaplı bir afet olayı karşısında oluşturulacak yönetim
modeli ile bölgesel ya da ülkesel bazda etki doğuran bir afet olayında oluşturulacak yönetim
modelinin farklılıklar içermesi normaldir. 1960’lı yıllardan sonra afet zararlarının azaltılması
konusunda, dünyada “zarar azaltma” stratejisinin kabul görmesinden sonra “afet yönetimi”
kavramı “risk yönetimi” kavramı ile eş anlamlı görülmüş ve yeni bir yönetim biçimi oluşarak
yapılan tüm çalışmalar bu anlayış içinde ele alınmıştır. Benzer bir gelişme 1950 ‘li yılların 2.
yarısında Türkiye’de de yaşanmıştır. Ülkemizin çeşitli afetler (özellikle de depremler)
nedeniyle birçok can ve mal kaybına uğraması, uzun süreli deneyimlerin edinilmesine ve
merkezi bir afet yönetim sisteminin oluşturulmasına neden olmuştur. 1959 yılında da 7269
sayılı “umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair
kanun” yürürlüğe girmiştir. Bu kanun; zaman içerisinde değişikliklere uğramışsa da halen
Türkiye’deki afetlere müdahale, afet planlaması ve yönetimi konularında kapsamlı bir
yaklaşımın yasal temelini oluşturmaktadır [1].

4.5. Afet Lojistiği ve İşletme 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 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
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kısa sürede karşılamak çok zordur. Bu bakımdan acil müdahale evresi genellikle afet bölgesine
büyük miktarlarda tedariki gerekli kılmaktadır [15].
Afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farkları şekil 4.1 de görülebilir [15].
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,
Genellikle önceden belirlenmiş tedarikçiler, düzenli ve
düzensiz talep, çok kapsamlı acil durum operasyonlarında
tahmin edilebilir talep.
olağandışı kısıtlar
-Anında müdahale aşamasında “itme stratejisi” (tedarik

İtme stratejisi satış öncesi reklam, halklailişkiler, satış

gelen talebe göre belirlenen ihtiyaçların karşılanması)

beklentilerine göre karşılanan talebi kapsar.

geliştirme gibi tutundurmafaaliyetlerini, çekme stratejisi
Tedarik Zinciri edilenlerin afet bölgesine doğru gönderilmesi)
'- İyileştirme aşamasında “çekme stratejisi” (afetzedelerden ise satış anıve satış sonrası müşteri hizmetlerini vemüşteri
Felsefesi

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
olduğundan istenmeyen tedarikçiler kritik durumlar dışında
Tedarikçi Yapısı
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 4.1: Afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farklar
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Uygulamalar


Afet ve acil durum yönetim merkezi yönetmeliğini inceleyiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110219-12-1.pdf


Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliğini inceleyiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131218-13-1.pdf
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Uygulama Soruları
1. Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliğinin amacında lojistik
fonksiyonlarını bulunuz.

2. İncelediğiniz yönetmeliklerden acil durum planlarını ve planların güncelleme

şartlarını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet Türleri ve Sınıflandırılması



Afet / Acil Durum Lojistiği



Afet / Acil Durum Yönetim Planı



Afet Lojistiği ve İşletme Lojistiği Karşılaştırması
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Bölüm Soruları
1) Acil durum nedir. Açıklayınız.
2) Afet nedir açıklayınız.
3) Afet türlerini sıralayınız.
4) Afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farkları yazınız.
5) Afet lojistiğinde lojistik fonksiyonlarını sıralayınız ve açıklayınız.
6) Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
………………………………., insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden
etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve
sistemlerden oluşur.
7) Ani gelen doğal afetler aşağıdakilerden hangisi değildir.
a) Deprem
b) Sel
c) Çığ
d) Volkanlar
e) Kuraklık
8) Aşağıdaki boşluğu doldurunuz
………………………… , Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi amacıyla,
afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi,
koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla
kaynaklarının bu amaç doğrultusunda yönetilmesidir.
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9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Afet lojistiğinde tüm faktörleri önceden belirlenebilir.
b) Afet lojistiği, tedarik ağı yapısı itibari ile birbiri ile net ve önceden belirlenmiş bir
bağlantısı olmayan birçok aktörü içermesinden dolayı işletme lojistiğinden farklılık
göstermektedir.
c) Afet lojistiği süreci içindeki faaliyetler, sınırlı ulaşım altyapısı, elektrik kesintisi
gibi genellikle istikrarsız bir altyapıya sahip çevre koşullarında sürmektedir.
d) Afet lojistiği, büyük ölçekli faaliyetler olarak karakterize edilmiştir.
e) İstenmeyen tedarikçilerle iş birliği yapılmak zorunda kalınabilir.
10) Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur.
a) 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 halini,
b) Acil Durum: İnsanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran,
normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları
etkileyen, etkilenen topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal,
teknolojik veya insan kökenli olaylar.
c) Acil Durum: Düşman silahlarına ve doğal afetlere öncelikle hedef ve duyarlı
olabilecek tesisi,
d) Acil Durum: Bir tehlikenin bölgenin sakinleri, özellikleri, etkinlikleri, özgün
tesisleri veya yapıları üzerine olan olumsuz etkisi,
e) Acil Durum: Savaşı gerektiren hali, savaş halini, büyük yangınları ve doğal afetleri

Cevaplar
6) Afet ve acil durum lojistiği 7) e 8) Afet yönetimi, 9) a 10) a
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5. AFET VE ACİL DURUM LOJİSTİĞİ ÖNEMİ, FAYDALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Afet ve Lojistik Yönetimi
5.2. Afet Yönetimi ve Lojistik Biriminin Sorumlulukları
5.3. Afet ve Acil Durum Lojistiğinin Önemi
5.4. Afet ve Acil Durum Lojistiğinin Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliğinde afetin tanımı nedir?

2.

Yine aynı yönetmelikte acil durum ve acil yardımın tanımı nedir?

3.

Afet lojistiği kaç aşamadan oluşur? Bunlar nelerdir ?

4.

Afet durumunda izlenmesi gereken yol haritası nedir ?

5.

Afet lojistiğini neler oluşturur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet ve Lojistik Yönetimi

Afet zamanlarında lojistik
yönetimin önemi ve görevi

Afet ve Acil Durum
Lojistiğinin Önemi

Afet öncesi, afet zamanı ve
afet sonrasında hayati önem
taşıyan faaliyetlerin
kavranması

Afet ve Acil Durum
Lojistiğinin Faydaları

Afet ve olağanüstü hal
zamanlarında lojistiğin
öneminin anlanması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Afet Lojistiği



Arama kurtarma



Planlama



Operasyon
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Giriş
Afet yönetiminin 4 temel fonksiyonundan (İstihbarat ve Planlama, Operasyon, Lojistik,
Mali ve İdari İşler) biri olan lojistik; taşımacılık, depolama, paketleme, muayene, sigorta, stok,
gümrük ve sipariş yönetimi faaliyetlerinin koordinasyonu olup afet yönetiminde diğer
fonksiyonlar kadar önemlidir. Hatta diğer fonksiyonların önem katsayısını artırmada önemli rol
oynar. Afet ve acil durum lojistiği, insanları, kaynakları, yetenek ve bilgiyi, afetlerden
etkilenmiş afetzedelere yardım etmek için etkin bir şekilde mobilize edebilen süreçler ve
sistemlerden oluşmaktadır.
Afet yönetiminin temel fonksiyonlarından birinin yârine
getirilmemesi başarıyı zedeleyecektir. Bu sebeple Afet ve acil durum lojistiği başarıda önemli
bir etkendir.
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5.1. Afet ve Lojistik Yönetimi
Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliğinde afetin tanımı; toplumun tamamı
veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli
olmadığı doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylardır [15].
Yine aynı yönetmelikte acil durum ve acil yardımın tanımı şöyledir. “acil durum;
toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat faaliyetlerini durduran veya
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz
halidir”
“Acil yardım; afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım ve tedavi,
defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma,
aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt
ve benzeri acil hizmet ve ihtiyaçlarının karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş,
işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe, kamulaştırma ve benzeri faaliyetleridir.”
Tüm bu faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için lojistik yönetimine ihtiyaç vardır. Afet
yönetiminin can damarı lojistik faaliyetleridir.
Acil yardım faaliyetleri içinde;


Arama kurtarma



Defin



Enkaz kaldırma

 Altyapıyı
duruma getirme

asgari



Acil barındırma,



İhtiyaçları karşılama



Satın alma

çalışır

Gibi faaliyetler lojistik fonksiyonlarının bir parçasıdır yada bu fonksiyonlar ile
gerçekleştirilebilir.
Arama Kurtarma: Bir kaza yada afetten ötürü yada ya da ölüm tehlikesi ile karşı karşıya
olan ve bu durumdan kendi başına kurtulamayan kazazedelerin kurtarılması tekniğidir. Afetin
verdiği zararın büyüklüğüne bağlı olarak şehir, ülke, bölge hatta tüm dünyadan arama kurtarma
ekipleri afet bölgesine gönderilir. Bu sırada koordinasyon eksikliği vb sebeplerden sıkıntılar da
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yaşanmaktadır. Ancak her şeyden önemlisi bir insanın hayatını kurtarma operasyonları ne kadar
çok arama kurtarma ekipleri var ise o kadar çok başarıyı getirmektedir.
Defin: Ölüyü gömme işlemidir.(TDK) Can kaybının çok olduğu afetlerde cenazelerin
defnedilmesi öncesinde cenaze sahiplerine bilgi verebilecek tedbirlerin alınması deprem sonrası
yaşanacak toplumsal travmanın çabuk aşılmasına katkı sağlayabilecektir.
Enkaz Kaldırma: İnsan can ve malı için tehlike arz eden, ulaşımı aksatan, çeşitli çevre
sorunlarına neden olabilen kısmen veya tamamen yıkılmış yapı, tesis, ekipman ve malzemelerin
toplanarak belirlenmiş bölgelere taşınması işlemidir.(http://www.e-ilkyardim.org/) Enkaz
kaldırma işlemi hayatın normalleşmesi için önemli bir adım olmakla birlikte tüm arama
kurtarma faaliyetleri tamamlandıktan sonra gerçekleşebilir.
Altyapıyı asgari çalışır düzeye getirme: Büyük miktarlarda can ve mal kaybına neden
olan afetlerde hayatın normale dönmesi özellikle afetzedelerin psikolojileri, hayata tutunmaları
açısından da önemlidir. Aynı zamanda ve daha önemlisi alt yapı şartlarının düzenlenmesi hayat
kurtarma operasyonlarına katkı sağlamaktadır. Yardım bekleyenlere yiyecek, ilaç, barınma vb
ihtiyaçlarının karşılanması altyapının asgari çalışır düzeye gelmesi ile sağlanır. Bu
sağlanamazsa afet durumunda insan kayıpları daha fazla olması kaçınılmazdır.
Acil barınma: Bir acil durum ortaya çıktıktan sonraki safhada afetten etkilenen kişilerin
hayatlarını devam ettirebilmeleri için en temel barınma ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Barınma
ihtiyacının karşılanması afetzedelerin normalleşme sürecinde etkili rol oynar.
İhtiyaçları karşılama: Yokluk hissi ile belirlenen ve karşılanmadığında sıkıntı veren,
karşılandığında tatmin hissi sağlayan ekonomik ve biyolojik olayların karşılanmasıdır.
İhtiyaçların karşılanması lojistik faaliyetleri ile gerçekleştirilebilir. İhtiyaçların karşılanması da
afetzedelerin hayatta kalmalarını, normalleşme sürecine geçmelerine yardımcı olur.

5.2. Afet Yönetimi ve Lojistik Biriminin Sorumlulukları
Afet Yönetimi’nde lojistik biriminin sorumlulukları:
 Afet planlarına uygun olarak bölge için gerekli miktarda afet malzemesinin
stoklanması ve stoklanması için gerekli ambarları sağlamak,


Afet malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması,

 Afet planlarına uygun olarak bölge için ihtiyaç tespiti sonucu gerekli miktarda
malzeme bulunmadığı durumlarda kritik stok düzeyinin altına düşülmemesi için afet
malzemesini tedarik etmek,
 Afet anında oluşabilecek acil ihtiyaçların temin edilebilmesi için bölgede yer alan
tedarikçi firmaların tespiti ve portföyün oluşturulmasını sağlamak,
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 Afet planlarına uygun ve ihtiyacı karşılayacak ulaştırma kapasitesinin tespit ve
temin edilmesini sağlamak,
 Araçların yeterli olmaması halinde afet malzemelerinin sevkiyatını sağlamak üzere
bölgedeki nakliye firmalarının tespitini yapmak,


Olası bir afet durumunda araç yükleme planlarını hazırlamak,



Bölge yol haritasını ve yol bilgilerini hazırlamak,

 Afet bölgesinden alınan ihtiyaç tespiti listeleri doğrultusunda afet malzemelerini ve
ekipmanı alana sevk etmek,
 Afet müdahalesinin sona erdirilmesinin ardından toplamı bakım ve onarım ekibinin
oluşturulmasını ve bakıma ihtiyacı olan malzemelerin bakımının yapılmasını sağlamak,


Bakıma ihtiyacı olmayanların ise depolara sevk edilmesini sağlamak,

 Ekonomik ömrünü doldurmuş veya kullanılamayacak durumda olanları ise gerekli
prosedürleri yerine getirmek suretiyle satışını ve/veya imhasını gerçekleştirmek,
 Afet sonrası, afete hazırlık ve müdahale birimiyle koordineli olarak yapılan
planların işleyişini ve uygulanabilirliğini tespit etmek, değerlendirmek, raporlamak
 Sorumluluk alanında bulunan ve lojistik sorumluluğu olan yerel afet müdahale ve
Lojistik Merkezlerinin lojistik kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek olmalıdır [22].

5.3. Afet ve Acil Durum Lojistiğinin Önemi
Afet ve acil durum lojistiğinin önemini anlamak için öncelikle afet lojistik süreçlerinin
incelemek gerekir. Afet lojistiği 3 aşamadan oluşur.
1.

Afet öncesi

2.

Afet sırasında

3.

Afet sonrasında

Her üç aşamada da lojistik faaliyetleri hayati önem taşımaktadır.
Afet öncesi lojistiği kapsamında olan planlama, satın alma, nakliye ve depo yönetimi,
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve tüm faaliyetlerin raporlanması olduğu için önemini
kavramak çok da zor değildir. Afet öncesi hazırlık ve planların doğru ve eksiksiz yapılması tüm
lojistik faaliyetlerin hatta afet yönetiminin başarısını etkileyen niteliktedir.

90

Ayrıca, afet planlarına uygun olarak bölge için;


Gerekli miktarda afet malzemesinin stoklanması



Stoklanması için gerekli ambarları sağlamak,



Afet malzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması,

 Afet planlarına uygun ve ihtiyacı karşılayacak ulaştırma kapasitesinin tespit ve
temin edilmesini sağlamak,
 Araçların yeterli olmaması halinde afet malzemelerinin sevkiyatını sağlamak üzere
bölgedeki nakliye firmalarının tespitini yapmak,


Araç yükleme planlarını hazırlamak,

 Bölge yol haritasını ve yol bilgilerini hazırlamak afet öncesi hazırlık aşamasında
yapılması gerekenleri oluşturmaktadır [16].
Afet öncesi bu faaliyetlerden bir veya bir kaçının doğru zamanda doğru yerde olmasını
sağlayan planlamaların yapılmadığını düşünürsek afet sırasında çok zarara neden olacaktır.
Afet sırasında lojistik aşağıdaki faaliyetleri kapsar ve en ufak bir aksaklık, yanlışlık afet
yönetiminin başarısını olumsuz etkiler. Konu sadece başarısızlık değildir asıl önemlisi insan
hayatına mal olabilecek faaliyetleri kapsamasıdır. Bu sebeple afet sırasında lojistik hayati
öneme haizdir.
Afet sonrasında lojistik hizmetleri daha çok iyileştirmenin yapıldığı, hasarın
giderilmeye çalışıldığı faaliyetlerdir. Bu aşamanın önemi afet sonrası normalleşmeye dönüşün
kısaltılması ve yaraların sarılması için önemlidir.
Sonuç olarak; afet yönetiminin lojistik fonksiyonu en az operasyon kadar önemli olup,
ülkemiz için farklı ve çağdaş lojistik modeller gerekmektedir. Afet lojistiği, insani yardım
lojistiği günümüzde üzerinde sürekli çalışılan bir alan olup, yeni yaklaşımlar oluşturulmaktadır.
Özelliklere afetlere olay bazlı bakmak gerekmektedir. Her afet türüne, şiddetine, en son hangi
tarihte meydana geldiğine, meydana gelme yeri ve zamanı ile o yerin hassasiyetine(zarar
görebilirlik durumuna) bağlı olarak çok farklı özelliklere sahip olabilmektedir. Bu nedenler söz
konusu ölçütler dikkate alınarak riskin sürekli ölçümü ve afet yönetim planlarının revizyonu
gerekmektedir. Afet yönetiminin olay bazlı ve dinamik olması gerekmektedir [1].

5.4. Afet ve Acil Durum Lojistiğinin Faydaları
Afet lojistiği, afet öncesinde planlanması, afet sonrasında icrası ile öne çıkan, çok farklı
disiplinlerin eş zamanlı olarak büyük bir süratle ve hatasız gerçekleştiren özel bir lojistik
alanıdır. Genel olarak afet lojistiği, afetler sonrasında oluşan ve önüne geçilemeyen zararların
giderilerek normale dönülmesi kapsamında yapılan tüm faaliyetlerin lojistik desteği olarak
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tanımlanabilir. Afetler, farklı nedenlerden ve farklı biçimlerde meydana geldiklerinden her tip
afetin gerektirdiği lojistiğin hazırlığı ve icrası da doğal olarak farklı uzmanlıklar gerektirebilir
[23].
Günümüz teknoloji ile depremler başta olmak üzere, birçok afetin ne zaman meydana
geleceği tespit edilemiyor. Alınan tüm önlemlere rağmen, ABD gibi gelişmiş bir ülkeyi bile
çaresiz bırakan Katrina Kasırgası gibi olacağı önceden bilinen afetler de vardır [23].
Hazırlıklı olunması halinde afetler, Japonya örneğinde olduğu gibi, can ve mal kaybının
minimize edildiği biliniyor. Ancak Türkiye’de benzer hazırlık çalışmalarının yapılması için mal
ve can kaybı yaşanması gerekti. Afetin yukarıda sıralanan birçok çeşidi nedeniyle yıllardır
önemli kayıplar veren Türkiye’de afet algısı, daha ziyade deprem ağırlıklı. Buna rağmen
deprem konusunda bile kamuoyu bilinci, ancak 17 binden fazla can kaybına ve büyük maddi
hasara neden olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra oluşabildi [23].
Afet yönetimi temel ilkelerine göre afet durumunda afet türüne göre sırasıyla izlenmesi
gerekli yol haritası aşağıda verilmiştir [16]. Yol haritasının gerçekleşmesi lojistik faaliyetlerinin
etkinliği ile doğrudan ilişkili olduğu görülebilir.


Haberleşmenin sağlanması,



Ulaştırma ve trafik faaliyetlerinin düzenlenmesi,



Kurtarma, tıbbi yardım, hasta ve yaralıların hastaneye nakli,



Yangın söndürme, emniyet ve asayişi sağlama,



Yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma faaliyetleri,



Geçici barınmayı sağlama,



Hayatını kaybedenlerin defni,



Enkaz kaldırma ve temizleme,



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
bulunulması.
Afet Lojistiği meydana gelen çeşitli afetlere çabuk cevap verebilmek adına, afetin
türüne göre farklı zamanlardaki çok farklı faaliyetleri kapsamaktadır. Her ne kadar bu tür
faaliyetler meydana gelen afetlerin türüne göre farklılık gösterse de ortak amaç “insan hayatını
kurtarmaktır”. Genel anlamda afet yardım faaliyetleri ilk yardım malzemeleri,yiyecek, ekipman
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ve arama kurtarma ekibinin tedarik noktasından, afet bölgesinde coğrafi olarak dağınık çok
çeşitli destinasyon noktalarına dağıtımı; afetzedelerin afet bölgesinden tahliyesi, emniyetli ve
çok hızlı bir şekilde sağlık merkezlerine transferinin yapılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Özellikle,
ihtiyaç halindeki korunmasız kişilerin ihtiyaçlarını zamanında ve yerinde karşılamak amacıyla
hem ürün ve malzemelerin hem de bunlarla ilgili gerekli bilginin depolanması ve orijin
noktasından, ihtiyaç duyulan son noktaya kadar etkin bir şekilde akışı için faaliyetlerin
planlaması, uygulanması ve kontrolü gereklidir. Bu da afet lojistiğini oluşturmaktadır [15].
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Uygulamalar
 Yakın tarihlerde dünyada meydana gelmiş bir doğal afeti inceleyerek bu afetteki

lojistik faaliyetlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

İncelediğiniz doğal afette lojistik faaliyetleri nelerdir?

2.

Bu lojistik faaliyetinin yeterince olmaması ne türlü sonuçlara neden olur? yazınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet ve acil durum lojistiği



Afet ve acil durum lojistiğinin önemi



Afet ve acil durum lojistiğinin faydaları
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Bölüm Soruları
1) Afet ve lojistik yönetimi bağlantısını anlatınız.
2) Afet lojistiği kaç aşamadan oluşur. Sıralayınız.
3) Afet ve acil durum lojistiğinin faydalarını yaınız.
4) Afet yönetimi temel ilkelerine göre afet durumunda afet türüne göre sırasıyla
izlenmesi gerekli yol haritasını sıralayınız ve lojistik faaliyetleri ile bağlantı kurunuz.
5) Acil yardımı tanımlayınız. Acil yardım için lojistik faaliyetinin önemini yazınız.
6) Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
Afet yönetiminin ………… fonksiyonu en az operasyon kadar önemli olup, ülkemiz
için farklı ve çağdaş lojistik modeller gerekmektedir.
7) Aşağıdaki yanlış cümleyi bulunuz.
a) Afet öncesi hazırlık ve planların doğru ve eksiksiz yapılması tüm lojistik
faaliyetlerin hatta afet yönetiminin başarısını etkileyen niteliktedir.
b) Afet sırasında lojistik hayati öneme haizdir.
c) Afet Lojistiği meydana gelen çeşitli afetlere çabuk cevap verebilmek adına, afetin
türüne göre farklı zamanlardaki çok farklı faaliyetleri kapsamaktadır.
d) Özellikle, ihtiyaç halindeki korunmasız kişilerin ihtiyaçlarını zamanındave yerinde
karşılamak amacıyla hem ürün ve malzemelerin hem de bunlarla ilgili gerekli bilginin
depolanması ve orijin noktasından, ihtiyaç duyulan son noktaya kadar etkin bir şekilde akışı
için faaliyetlerin planlaması, uygulanması ve kontrolü gereklidir. Bu da afet
lojistiğini oluşturmaktadır.
e) Afet yönetiminin lojistik fonksiyonu operasyonlardan daha önemli değildir.
8) Acil yardım faliyetinde lojistik fonksiyonlarını sıralayınız.
9) Afet öncesi lojistik faaliyetlerini yazınız.
10) Afet sonrası lojistik faaliyetlerini yazınız.

Cevaplar
6) Lojistik, 7) e
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6. AFET LOJİSTİĞİ SÜREÇLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Afet Lojistiği Aşamaları
6.2. Afet Lojistiği Süreçleri
6.2.1.Hazırlık Aşaması
6.2.2. Anında Müdahale
6.2.2.1. Afet Anı Talep Yönetimi
6.2.2.2. Afet Anı Tedarik Yönetimi
6.2.2.3 Afet Anı Tedarikin Dağıtımı
6.2.3. İyileştirme Aşaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet Lojistiği aşamaları nelerdir?
2. Bilgi teknolojileri açısından bakıldığında afet yönetim faaliyetleri kaç aşamada
incelenir? Bunlar nelerdir?
3. Bazı bilim adamlarını genel afet lojistiğini kaç aşamada incelemeyi önerir? Bunlar
nelerdir? Sizce hangisi daha işlevseldir? Lojistiğin önceki konularını da göz önünde
bulundurarak açıklayınız.
4. Afet Yönetim Çemberinde lojistik ve tedarik zincirinin yeri nedir ?
5. Afet lojistiği süreçleri nelerdir?
6. Afet öncesi hazırlık sürecini kısaca sıralayınız.
7. Afet durumundaki sürecin en zor aşaması nedir ? Nedeni neye bağlanmaktadır?
8. Afet Koordinasyon Kurulunda afet sürecini yönetmekle görevli birimler nelerdir ?
9. Uluslar arasında acil durumlarda veya afetlerde yardımcı olan kuruluş ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Lojistiği Aşamaları

Genel yaşantıda afet
lojistiğinin kavranması

Afet Lojistiği Süreçleri
ve Aşamaları

Afet lojistiğinin süreçlerini ve
aşamalarını detaylı bir
biçimde incelenmesi ve
kavranması.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Afet öncesi hazırlık



Afet müdahale süreci



Müdahale sonrası lojistik

102

Giriş
Afet Lojistiği meydana gelen çeşitli afetlere çabuk cevap verebilmek adına, afetin
türüne göre farklı zamanlardaki çok farklı faaliyetleri kapsamaktadır. Her ne kadar bu tür
faaliyetler meydana gelen afetlerin türüne göre farklılık gösterse de ortak amaç “insan hayatını
kurtarmaktır”. Afet lojistiği alt süreçleri de bulunan bir süreçtir. Yani sorumlusu belli
tanımlanabilen, tekrarlanabilen, girdi ve kaynakları ile oluşturduğu hizmet, ürün yada bilgiye
değer kazandıran bir yapıdır.
Afet lojistik süreci uzmanlar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmış olsada temelde
aynıdır ve afet öncesi, sonrası ile afet esnasında lojistik olarak incelenmektedir.
Bu bölümde Afet lojistiği süreç yaklaşımıyla ele alınmıştır.

103

6.1. Afet Lojistiği Aşamaları
Afet Lojistiği Aşamaları;
1.

Afet öncesi hazırlık

2.

Afet müdahale süreci

3.

Müdahale sonrası lojistik

faaliyetleri olmak üzere 3 kısımda değerlendirilebilir [1]
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 [15].
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 [15];


Hazırlık,



Afet anı ve



afet sonrası faaliyetler olmak üzere üç aşamada değerlendirmektedir.

Genel afet lojistik yönetimini [15];
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 [15].
Literatürde afet lojistiği süreçleri farklı şekildeele 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 hazırlık,
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anında müdahale ve iyileştirme aşamalarında kendini göstermektedir. Tüm bu üç aşama insani
yardım lojistiği akışı olarak da nitelendirilmektedir.

6.2. Afet Lojistiği Süreçleri
6.2.1.Hazırlık Aşaması
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 çıkmanınyolunun
bulunmaya çalışıldığı bir evre olduğu da söylenebilir. Ancak, yerel yönetim, işletmeler, yardım
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlık ve eğitim aşaması 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 [15].
Doğal afetlerin meydana geliş zamanı belirsizdirve önlenmesi mümkün değildir. Ancak,
afetleringörüldüğü 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 sıklıklayaşanmaktadır.
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 şekilde düzenlenmesi gereklidir. Ayrıca görülen felaketler nedeniyle 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 göre önceden alternatif ulaşım araçları,
ulaşım rotaları ve dağıtım kanalları belirlenmelidir [15].
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 tedarikçilerle önceden uzun
dönemli anlaşmalar sağlamaları gerekmektedir. Bölge için ihtiyaç tespiti sonucu gerekli
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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 ve stoklanması için gerekli
ambarları sağlamak, afetmalzemelerinin periyodik bakımlarının yapılması, afet planlarına
uygun ve ihtiyacı karşılayacakulaştırma kapasitesinin tespit ve temin edilmesini sağlamak,
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 hazırlık aşamasında 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 görev
alan bölgesel partnerlerin tahliye planlaması gibi faaliyetlerinde de gerçekçi senaryoların
hazırlanması açısından doğru ve zamanında bilgiye ihtiyaçları olacaktır [15].
Afet lojistiğinin ilk aşaması olan afet öncesi hazırlık süreci ile ilgili hedeflenenler kısaca
aşağıdaki gibi sıralanabilir [15]:
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,

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
belirlenerek transferlerin bu noktalardan yapılması)
9. Finansal kaynağın planlanması (mevcut finansal kaynaklar ile maksimum
afetzedeye ihtiyaçsağlama).
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6.2.2. Anında Müdahale
Anında Müdahale aşaması afet oluştuktan hemen sonraki 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, 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 [15].

6.2.2.1. Afet Anı Talep Yönetimi
Afet durumunda taleplerin yönetilmesi, sürecin en zor aşamadır. Süreçteki en ciddi
sorun talebin ve afetin belirsizliğinden kaynaklanan karmaşık yapıdır. Afet bölgesinin şartları
hakkında bilgi sahi bi 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 iletişimkurulmalı ve bu ihtiyaçların
mümkün olan en kısasürede temin edilmesi sağlanmalıdır [15].
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6.2.2.2. 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 buyardımların 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 yardımmalzemelerinin farklı türlerde olması, aynı türde olanların farklı renk, boyut,
marka gibi farklı özelliklere sahip olması, kategorilere ayrılmasında ve tedarikçilerden
sağlanan diğer yardım malzemeleriyle bir araya toplanmasında bazı zorluklara yol açabilir. Bu
nedenle afetyardımı 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 Milletler (BM) dir. BM lojistik destek faaliyetlerini desteklemekve
ülkelerin daha hızlı iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde
ülkelere yardım eder [15].

6.2.2.3 Afet Anı Tedarikin Dağıtımı
Afet Koordinasyon Merkezi tarafından önceden oluşturulan 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
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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 [15].
Afet Durumu Kontrol Listesi oluşturulması, 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. Bu
kapsamda afet türüne göre deprem, deniz seviyesi değişimleri, dolu ve don, heyelanlar, hortum,
kaya düşmesi,kuraklık, orman yangınları, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, toprak kayması, seller
ve su baskınları, vb. planlama ve senaryo geliştirmek afet esnasında ne yapılması gerektiği
konusunda yol göstereceğinden, süreçlerin etkin ve hızlı ilerleyerek maksimum fayda
sağlanmasında yardımcı olur. Bu süreçte özellikle “insan, malzeme ve zaman” üçlüsünün
optimizasyonu hayat kurtarır. Afet Yönetimi’nde iyi bir planlama zaman ve can kazandırır. Bu
nedenle afet durumuna göre süreçlerin planlanması ve analizi önem taşımaktadır[24].

6.2.3. 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 [15].
İyileştirme aşaması Bölüm 12’de detaylı bilgi verilecektir.
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Uygulamalar
 Afet lojistiği hazırlık aşamasını AFAD ı ziyaret ederek yerinde görünüz.
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Uygulama Soruları
1.

AFAD’ın hazırlık aşamasında lojistik hazırlıkları nelerdir? yazınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet Lojistiği Süreçleri,



Afet Lojistiği ve Aşamaları
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği hazırlık aşaması faaliyetidir.
a) İlgili süreçlerde görev alacak kişilerin listelenmesi ve görev tanımlarının açık bir
şekilde yazılı olarak belirtilmesi
b) Elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin onarımı
c) Hayatını kaybedenlerin defni, enkaz kaldırma ve temizleme,
d) İlk müdahaleler yapıldıktan sonraki uzun dönemli rehabilitasyon süreci
e) Zarar görmüş altyapının onarılması
2) Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği Anında müdahale aşaması faaliyetidir.
a) Karantina tedbirlerinin alınması
b) İlgili süreçlerde görev alacak kişilerin listelenmesi ve görev tanımlarının açık bir
şekilde yazılı olarak belirtilmesi
c) Toplama ve dağıtım sisteminin tasarlanması
d) Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa veen uygun güzergâhın belirlenmesi ve
haritalanması
e) Taşıt güzergâh seçimi (en güvenli ve kısa yolun belirlenmesi),
3) Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği faaliyeti hazırlık aşaması değildir.
a) Hayatını kaybedenlerin defni, enkaz kaldırma ve temizleme,
b) İlgili süreçlerde görev alacak kişilerin listelenmesi ve görev tanımlarının açık bir
şekilde yazılı olarak belirtilmesi
c) Toplama ve dağıtım sisteminin tasarlanması
d) Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa veen uygun güzergâhın belirlenmesi ve
haritalanması
e) Taşıt güzergâh seçimi (en güvenli ve kısa yolun belirlenmesi),
4) Afet lojistiği aşamalarını sıralayınız.
5) Afet lojistiği süreçleri nelerdir? Sıralayınız.
6) Afet lojistiği hazırlık aşamasını anlatınız.
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7) Afet lojistiği anında müdahale aşamasını anlatınız.
8) Afet lojistiği iyileştirme aşamasını anlatınız.

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) a
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7. AFET HAZIRLIK SÜRECİNDE LOJİSTİK AŞAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Afet Öncesi Hazırlık
7.1.1. Planlama
7.1.2. Satınalma
7.1.3. Taşımacılık (Nakliye) Yönetimi
7.1.4. Depo Yönetimi
7.1.5. Raporlama
7.1.6. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
7.2. Afet Öncesi Hazırlık Aşamasının Amacı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet öncesi hazırlıklar nelerdir? Sıralayınız.
2. Afet öncesi hazırlıklar hakkında kısa bilgi veriniz.
3. Malzeme sınıflandırılması nasıl yapılır?
4. Depolardaki kayıp nedenleri nelerdir ?
5. Raporlamada uygun olan müdahale yöntemi bilirlenmezse oluşabilecek sorunlar
nelerdir ?
6. Afet öncesi hazırlık aşamasının amacı nedir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Öncesi Hazırlık

Afet bölgelerinde, afet öncesi
hazırlığın idrak edilmesi.

Afet Öncesi Hazırlık
Aşamasının Amacı

Afet bölgelerinde, afet öncesi
hazırlık aşamasının
nedenlerinin kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Planlama



Satın Alma



Taşımacılık



Depo Yönetimi



Standardizasyon



Raporlama
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Giriş
Afet lojistik süreçlerinde en önemli safha afet öncesi hazırlık ve planlamadır. Yapılan
hazırlık ve planlar doğru nitelikteki malın, doğru zamanda, doğru yere, en uygun maliyetle
ulaştırılmasını sağlamaya yöneliktir. Bunun için lojistik verilerine ulaşılıp programın fizibilitesi
hazırlanmalıdır.
Afet planlarına uygun malzeme çeşitlerinin ve miktarlarının belirlenmesi, belirlenen
malzemelerin temin edilebilirliği (firmaların tespiti) ve temin süresinin belirlenmesi, temin
edilecek malzemelerin hangi depolarda ve ne şekilde depolanması gerektiğinin tespit edilmesi,
depolama alanlarının durumları, fiziki şartları, ekonomik şartları, depo kapasiteleri, depo
ulaşım imkânlarının belirlenmesi gereklidir.
Ulusal ve Bölgesel Afet Planları dahilinde bölge lojistik merkezlerinin, yerel kriz
merkezlerinin gerekli kapasitelerinin oluşturulması (malzeme, araç, gereç ), afetin büyüklüğüne
bağlı olarak yurt dışından gelebilecek yardım malzemelerinin en hızlı şekilde afet bölgesine
ulaştırılması için en yakın gümrük noktalarının belirlenmesi, lojistik yazılım, haritalama
işleminin ve coğrafi bilgi sisteminin yapılması ve güncellenmesi planlama aşamasında
yapılmalıdır.
Tüm bu faaliyetler afet öncesi hazırlık aşamasında yapılmalıdır. Acil müdahalenin
başarısı bu planlamaya bağlı olacaktır.
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7.1. Afet Öncesi Hazırlık
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)

7.1.1. Planlama
Afet öncesi hazırlık ve planlar doğru nitelikteki malın, doğru zamanda, doğru yere, en
uygun maliyetle ulaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bunun için;


Lojistik verilerine ulaşıp lojistik planın hazırlanması,



Afet planlarına uygun malzeme çeşitlerinin ve miktarlarının belirlemesi.

 Belirlenen malzemelerin temin edilebilirliği (firmaların tespiti) ve temin süresinin
belirlenmesi.
 Temin edilecek malzemelerin hangi depolarda ve ne şekilde depolanması
gerektiğinin tespit edilmesi.
 Depolama alanlarının durumları, fiziki şartları, ekonomik şartları, depo kapasiteleri,
depo ulaşım imkânlarının belirlenmesi.
 Ulusal ve bölgesel afet planları dâhilinde bölge lojistik merkezlerinin, yerel kriz
merkezlerinin kapasitelerinin oluşturulması (malzeme, araç, gereç).
 Afetin büyüklüğüne bağlı olarak yurtdışından gelebilecek yardım malzemelerinin
en hızlı şekilde afet bölgesine ulaştırılması için en yakın gümrük kapısı noktalarının
belirlenmesi gerekmektedir.
Afet Lojistik Yönetimi; olabilecek en kısa sürede, doğru bir şekilde ulaştırılması için
hayatî öneme sahip bir yönetim fonksiyonudur. Bu nedenle genel bir Afet Lojistik Planlaması
merkezlerden yada ana ülkeden hava, kara, demir yada deniz yoluyla başlar; depolama, transfer
ve ihtiyaç alanına transfer süreçlerini daha geniş bir ifadeyle müşteri hizmetleri, Tedarik Zinciri
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tasarımı, lojistik ağı stratejileri, depo tasarım ve operasyonları, ulaştırma yönetimi, malzeme
yönetimi, bilgi teknolojileri, organizasyon ve değişim yönetimini kapsar. Afet Lojistiği,
planlama aşamasında stratejik lojistik planlamaya benzer şekilde aşağıdaki sorulara cevap
arayarak planlama sürecini kolaylaştırabilir.
1.

Afetzedeler için yardım/hizmet gereksinimi nedir?

2.

Tedarik Zinciri üyeleri arasında operasyonel birleşmelere nasıl ulaşılabilir?

3. Yardım/hizmet hedeflerine ulaşmayı hangi elleçleme/depolama teknolojileri tesis
ve ekipmanları optimum düzeyde bir yatırımla kolaylaştıracaktır?
4. Kısa ve uzun dönemde ulaştırma maliyetlerini düşürecek ve afet bölgelerine
ulaştırmayı maksimum seviyede tutacak fırsatlar var mıdır?
5. Afet Lojistiği operasyonlarında maksimum etkinlik kazanmak için hangi bilgi
teknolojileri gereklidir?
6. En iyi servis ve operasyon hedeflerine ulaşmak için kaynaklar nasıl organize
edilmelidir?
Lojistik Planlama, da kararların alınmasıyla ilgili süreçler, stratejik kararlardan
operasyonel kararlara doğru akış sıralanır. Bu karar süreçleri tüm lojistik planlama türlerine
uygulanabilir ve geçerlidir. Afet Lojistiği’nde planlamayı, afet senaryolarına bağlı olarak,
insanlara yardım faaliyetlerinin koordinasyonu, lojistik ve acil durumlar, tedariklerin özellikleri
lojistik ve tedarik ihtiyaçlarının tespiti, satın alma, tedariklerin kabulü, tedariklerin girişi, teftişi
ve izlenmesi, ulaştırma, depolama, dağıtım, sağlık tedariklerinin yönetimi, Tedarik
Yönetiminde şeffaflık ve bilgi oluşturur. Afet Lojistiğinde planlamada özellikle göz önünde
bulundurulması gereken hususlar;
 Afet bölgesi içi teslimat ihtiyaçlarının belirlenmesi (bu aşama için Afet Yönetim
Merkezlerinden kriz noktalarının adresi ve bulunulan ilin demografik bilgilerine ihtiyaç
duyulur.),


Dağıtım alanını seçme (kriz noktalarının/alanlarının belli olması)

 Tedarik Zinciri’ni anlama ( Zincir içinde kopukluk olmaması, faaliyetlerin
koordineli yürütülerek hiçbir aşamada sorun yaşanmamasının sağlanması, gidilecek yerin
koordinatlarının kesin şekilde verilmesi, miktarın, ürün/malzeme/hizmet vb. doğru tespiti ve
transferi),
 Taşınan ürüne özel gerekli bilgilerin transfer edenler tarafından bilinmesi (ürün
özellikleri depolama ve dağıtım şartları vb.) ve
 Ürünlerin
depolanmasıdır[24].

özelliklerine

uygun

şekilde

yüklenmesi,

boşaltılması

ve
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Burada asıl önemli olan konu afet bölgesine yapılacak transferlerin koordinasyonunu
sağlama ve afet bölgesine transferin sağlanabileceği tüm alternatiflerin belirlenmesidir. Bu
durum ancak kapsamlı bir afet durumu kontrol listesi ile mümkündür. Afet durumu kontrol
listesi ile hedeflenen afet (öncesi, sonrası ve esnasında) oluşabilecek riskleri en aza indirgemeye
çalışmaktır. Risk, belirsizlik durumudur. Gerçekleşme olasılığı mevcut durumların ne zaman
ve ne şekilde bizlere zarar vereceği bilinmediğinden oluşturulacak risk haritaları ve Kontrol
Listeleriyle bu zarar en aza indirgenmeye çalışılabilir [24].

7.1.2. Satınalma
Afet malzemelerinin temini esnasında, tedarikçi (mal ve hizmet sağlayıcı) firmaların
seçiminde; firmaların güvenirliği, referansları, deneyimi, kapasiteleri ve mali gücü gibi kriterler
dikkate alınmalıdır. İhtiyaç malzemelerinin tamamını satın almak ve depolamak hem ekonomik
değildir hem de koruma zorluğu yaratır. Bu nedenle en az seviyede bulundurulmalı, gereken
malzemeler temin edilerek stoklanmalı, diğer ihtiyaç duyulan malzemeler ise yukarıda
belirtilen firma seçim kriterleri göz önünde alınarak tedarikçi firmalarla protokoller
imzalanmak yolu ile temin edilmelidir. Bu yöntemle malzeme temininde dikkat edilecek en
önemli nokta, bir firma yerine birkaç firma seçilerek risk dağıtılmalıdır. Temin edilecek
malzemelerin standartları önceden belirlenip firmaya bildirilmeli ve firma aracılığı ile afet
bölgesine sevk edilmesi sağlanmalıdır.

7.1.3. Taşımacılık (Nakliye) Yönetimi
Talep edilen, satın alınan malzemelerin doğru yere, doğru zamanda minimum maliyetle
ve güvenli şekilde ulaştırılması için nakliye yönetim sistemi işletilmelidir. Bu amaçla;
 Sistemi çalışır tutmak için her türlü olağan dışı duruma karşı araçların göreve hazır
olmaları sağlanmalı.
 Araçların masraflarının en az seviyede tutulabilmesi ve afet görevlerinde araçlarla
ilgili sorunlar yaşanmaması için araçlarım tüm periyodik bakımları yapılmalı.
 Araç kullananların "Araç Takip Formları" nı doldurmaları sağlanmalı ve elde edilen
veriler doğrulanmalı.
 Araçlardan en fazla fayda elde etmek ve kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını
sağlamak için araç takip sistemlerinin kurulması gerekmektedir.

7.1.4. Depo Yönetimi
Depolama en temel anlamda; malzemelerin kullanılmak ya da sevk edilmek üzere
belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir. Lojistik kavramı içerisinde depoculuk
ya da depolama en temel lojistik fonksiyon olarak ele alınmaktadır. Acil durumlarda ve olası
afetlere hazır bulunabilmek için temel ihtiyaç malzemelerinin stoklanması ve hazır halde
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bekletilmesi kaçınılmazdır. Uygun bir depolama hizmetinin yapılabilmesi için gereken asgari
şartlar;


Ulaşımın kolay yapılabileceği,



Doğru seçilmiş arazide,



Uygun bina yapılarında,



Uygun çalışma alanlarının sağlandığı,

depo alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Depolar iki kategoride düşünülmelidir:


Bölgesel Depolar (Müdahale sonrası hizmet, büyük ölçekli dağıtım depoları)



Yerel Depolar (İlk Müdahale depoları, küçük ölçekli depolar)

Gerek bölgesel depolar gerekse yerel depolarda stok doğruluğunu sağlamak amacıyla,
stoklar belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılarak ve kaydedilerek dönemsel sayım
işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Doğru Depo Seçimi
Doğru bir depo ve depo yeri seçimi yapmak için seçilecek depo bazı kriterlere sahip
olmalıdır. Bu kriterler bölgesel ve yerel depo tercihine göre farklılaşmakla beraber temelde
benzer fonksiyonları yürüttükleri için aynı başlıklarla ifade edilebilirler. Depo seçimi yapılırken
dikkat edilmesi gereken en temel kriterler aşağıda kısaca özetlenmiştir.


Havayolları, karayolları, demiryolları ve limanlara yakın bölgeler,



Yeterli park ve manevra alanları,



Uygun yükleme ve boşaltma rampaları,



Malzeme sınıfların göre tasnif edilmiş ambarlar,



Bina yapısı (çatı, su giderleri, duvarlar, katlar ve sağlamlık),



Çalışma alanları (ışıklandırma, havalandırma, idari alanlar, haberleşme imkânları),



Güvenlik durumu,

 Depoların büyüklüğü (Ulusal ve Bölgesel Afet planlarında belirlenen afet müdahale
kapasiteleri ile doğru orantılı olarak ayarlanmalıdır),
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Depolar tasarlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi de
ileride riskin artma eğilimi çerçevesinde kapasite artırımına gidildiğinde gelişmeye olanak
sağlayacak şekilde olmalıdır [1].
Depolama Fonksiyonları
Depoya gelen malzemelerin kabulünün ve denetlenmesinin yapılabilmesi için depo
planı düzgün bir şekilde yapılmalı ve mümkün olduğunca uygun sayıda personel
çalıştırılmalıdır. Depoya gelen her yeni malzeme depo girişi yapılmadan malzeme istenilen
şartlara uygun ve doğru miktarda ise kabulü yapılmalıdır. Kabul yapılırken her malzeme için
ayrı bir stok kartı açılmalı ve içeriği tanımlanan tüm malzemelere stok numarası verilmelidir.
Herhangi bir malzeme için açılan stok kartında o malzemeye ait dereden geldiği, cinsi, içeriği,
fiyatı, üretim tarihi, son kullanma tarihi vb bütün özellikler belirtilmelidir
Malzemelerin Sınıflandırılması
Depoya gelen tüm malzemeler depoya kabul edilmeden önce hangi amaçla
depolanacağı belirtilmeli ve amacına uygun bir şekilde deponun ilgili bölümünde muhafaza
edilmelidir.
Malzemelerin Ambarlara Sevki
Kayda alınan ve sınıflandırılan malzemeler amacına göre önceden belirlenmiş stok
yerlerine gönderilmelidir. Acil bir durumda bu uygulama, stoklama zaman ve işlemlerin
yapılabilirliği açısında kolaylık sağlayacaktır.
Malzemelerin Düzgün Bir Şekilde Gruplandırılması:
Daha öncede belirtildiği gibi depoya alınan ve benzer amaçlara hizmet eden benzer
malzemeler birbirlerine yakın alanlarda stoklanmalıdır. Olası bir ihtiyaç anında aynı anda
sevkiyat yaparak zaman kazanmak açısından bu son derece önemli bir kavramdır. Örneğin bir
deprem sonrasında ihtiyaç duyulabilecek çadır ve çadır yan ürünleri birbirine yakın ambarlarda
muhafaza edilmelidir.
Depolardaki Kayıp Nedenleri:
Herhangi bir depodaki malzemelerin bozulması ve işe yaramaz hale gelmesinin başlıca
nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:


Yetersiz gözetim ve periyodik bakımlarının yapılmaması



Hırsızlık veya suistimal

 Nakliye sırasında ürünün bütünlüğünü bozacak nitelikte ambalaj bozuklukları
(sızıntı vs.)


Kötü paketleme
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Kötü istifleme



Uygun olmayan ortam koşullarında muhafaza



Afetler neticesinde yaşanan kayıplar, sel, yangın vb.

7.1.5. Raporlama
Depoda muhafaza edilen malzemelerin kontrolü, izlenmesi ve takip edilebilmesi için
periyodik aralıklarla raporlama yapılmalıdır. Lojistik süreç ve operasyonlardaki destek sürecine
yapılan her türlü işlem ve malzeme giriş çıkışları rapor haline getirilmelidir. Hazırlanan
raporlardan elde edilen veriler ışığında;


Aksaklıklar tespit edilmelidir



Geliştirilmesi gereken yönler belirtilmelidir



Uygun olan müdahale yöntemi belirlenmelidir.

7.1.6. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Konu ile ilgili tüm personelin afete hazırlık ve müdahale zamanında tespit edilen veya
yeni gelişmelerin sonucunda belirlenen eğitim ihtiyacı için hizmet içi eğitimler yapılmalıdır.
Konu ile ilgili detaylı bilgi bölüm 8 ve bölüm 9 da incelenecektir.

7.2. Afet Öncesi Hazırlık Aşamasının Amacı
Afet öncesi hazırlık aşamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz [15]:
1. İlgili süreçlerde görev alacak kişilerin listelenmesi ve görev tanımlarının açık bir
şekilde yazılı olarak belirtilmesi
2. Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa ve en uygun güzergâhın belirlenmesi ve
haritalanması (Talep edilen, satın alınan malzemelerin doğru yere, doğru zamanda, minimum
maliyetle ve güvenli bir şekilde transferini sağlayacak alternatifler),
3. En kısa sürede en fazla kişinin kurtarılması,
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 afetlere hazırlıklı olabilmek için temel ihtiyaç malzemelerinin türüne göre stoklanması ve
hazır halde bekletilmesiyle ilgili senaryolar),
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6. Araç ve depo kapasitelerinden en uygun şekilde yararlanma (depolama, ürün
özelliklerine göre taşıma modlar ının 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
belirlenerek transferlerin bu noktalardan yapılması)
9. Finansal kaynağın planlanması (mevcut finansal kaynaklar ile maksimum afetzedeye
ihtiyaç sağlama).
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Uygulamalar
 Ülkemizde yapılan Afet öncesi lojistik faaliyetlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Ülkemizde yapılan afet öncesi hazırlık faaliyetleri yeterlimidir. Yazınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet öncesi hazırlık



Planlama



Satın Alma



Taşımacılık (nakliye) yönetimi



Depo yönetimi



Raporlama



İnsan kaynaklarının geliştirilmesi



Afet öncesi hazırlık aşamasının amacı
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Bölüm Soruları
1)

Afet öncesi hazırlık aşamalarını sıralayınız.

2) Afet öncesi hazırlıkta depo seçimi kriterleri aşağıdakilerden hangisi değildir.
a) Yeni bina olması,
b) Havayolları, karayolları, demiryolları ve limanlara yakın bölgeler,
c) Yeterli park ve manevra alanları,
d) Uygun yükleme ve boşaltma rampaları,
e) Malzeme sınıfların göre tasnif edilmiş ambarlar,
3) Nakliye yönetimi için aşağıdakilerden hangisiyanlıştır.
a) Araçların masraflarından hiç kaçınılmaz ve masraflar en üst seviyede olabilir
b) Afet görevlerinde araçlarla ilgili sorunlar yaşanmaması için araçlarım tüm
periyodik bakımları yapılmalı.
c) Sistemi çalışır tutmak için her türlü olağan dışı duruma karşı araçların göreve hazır
olmaları sağlanmalı.
d) Araç kullananların "Araç Takip Formları" nı doldurmaları sağlanmalı ve elde edilen
veriler doğrulanmalı.
e) Araçlardan en fazla fayda elde etmek ve kurallara uygun bir şekilde kullanılmasını
sağlamak için araç takip sistemlerinin kurulması gerekmektedir.
4) Uygun bir depolama hizmetinin yapılabilmesi için gereken asgari şartlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi asgari şartlardan değildir?
a) Depolarda enaz 5 yıllık malzeme stoğu olmalı
b) Ulaşımın kolay yapılabileceği depo
c) Doğru seçilmiş arazide depo
d) Uygun bina yapılarında depo
e) Uygun çalışma alanlarının sağlandığı depo
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5) Aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
………….. en temel anlamda; malzemelerin kullanılmak ya da sevk edilmek üzere
belirlenen koşullara uygun olarak stoklanması işlemidir.
6) Afet öncesi hazırlık aşamasının amacını yazınız.
7) Afet öncesi hazırlıkta planlama aşamasını anlatınız.
8) Afetler için hazırlıkta depo seçimi nasıl olmalıdır.
9) Depolardaki kayıp nedenlerini sıralayınız.
10) Afet lojistiğinde depolar kaç kategoride düşünülmelidir. Sıralayınız.

Cevaplar
2 a, 3) a, 4)a, 5) Depolama
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8. AFET HAZIRLIK SÜRECİNDE LOJİSTİK FAKTÖRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Hazırlık Aşamasında Afet Lojistiği Faktörleri
8.1.1. İnsan Kaynakları
8.1.2. Bilgi Yönetimi
8.1.3. Faliyet ve Süreçlerin Yönetimi
8.1.4. Finansal Kaynaklar
8.1.5. Topluluklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Afet lojistiği hazırlık aşaması faktörleri nelerdir ?

2. Afet lojistiği hazırlık aşamalarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Lojistiği Hazırlık
Aşamasında Faktörler

Afet lojistiği hazırlık
aşamasındaki faktörlerin
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


İnsan kaynakları



Bilgi yönetimi



Finansal kaynaklar
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Giriş
İhtiyaç halindeki korunmasız kişilerin ihtiyaçlarını zamanında ve yerinde karşılamak
amacıyla hem ürün ve malzemelerin hem de bunlarla ilgili gerekli bilginin depolanması ve
orijin noktasından, ihtiyaç duyulan son noktaya kadar etkin bir şekilde akışı için faaliyetlerin
planlaması, uygulanması ve kontrolü afet lojistiğini oluşturmaktadır.
Afet hazırlık sürecinde lojistik faaliyetlerinin yerine getirilmesinde kilit rol oynayan
faktörler; insan kaynakları, bilgi yönetimi, faaliyet ve süreçlerin yönetimi, finansal kaynaklar,
topluluklardır.
Bu bölümde hazırlık afet hazırlık aşamasında afet lojistiğini etkileyen faktörler
incelenecektir.
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8.1. Hazırlık Aşamasında Afet Lojistiği Faktörleri
Afet lojisiği 3 aşamadan oluşmakta ve hazırlık aşaması süreci ve bu aşamanın önemi bir
önceki bölümde incelenmiştir. Bu bölümde afet öncesi hazırlık ve planlama aşamasında önemli
faktörler incelenecektir. Bu faktörler 5 başlıkta inceleyebiliriz;


İnsan Kaynakları



Bilgi Yönetimi



Faaliyet ve süreçlerin Yönetimi



Finansal Kaynaklar



Topluluklar

Afet öncesi yapılan planlar ve hazırlıklar; afet
müdahale ve yardımlar sürecinde talep edilen
malzemelerin afet bölgesine en uygun zamanda ve doğru
miktarda ulaştırılması, insan kaynaklarının bölgeye
ulaştırılması, düzenli ve doğru bilgi akışı, bilgi yönetimi,
toplumun afete hazırlanması, finansal kaynağın
sağlanması ve kontrolü çalışmaları gibi faaliyetleri
kapsamaktadır.
Afet esnasında ve afet sonrasındaki süreç akışı ise
aşağıdaki gibi sıralanabilir [24]:
1. Ön Değerlendirme ve İhtiyaç Tespiti
Afet öncesi yapılan planlar ve hazırlıklar ile afet anındaki ön değerlendirme neticesinde,
afet müdahale ve yardımlar sürecinde talep edilen malzemelerin afet bölgesine ihtiyaç duyulan
bilgi, malzeme ve insan kaynağının en kısa zamanda bölgeye ulaştırılması, düzenli ve doğru
bilgi akışıyla sağlanır.
2. Lojistik Eylem Planı
Afetin meydana geldiği bölge göz önüne alınarak malzeme ve insan kaynaklarının
bölgeye en uygun ulaşım şeklinin belirlenmesi, benzer şekilde ihtiyaçların ulaştırılma ve
depolama şeklinin belirlenmesi
3. Lojistik Eylem Planı’nın Uygulanmaya Konulması
Belirlenen güzergâh planı doğrultusunda mevcut malzeme, personel ve ekipmanın afet
bölgesine sevki,
4. Müdahalenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
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Faaliyetlerde yer almayan bir komisyon tarafından afet sürecinin değerlendirilip analiz
edilmesi sonucunda sonuçların raporlanarak bir sonraki durumlarda, ihtiyaç durumunda
başvurulmak üzere saklanması, aşamalarından oluşur .
Yukarıda belirtilen ilgili maddeler öncelikli olarak ayrıntılı Kontrol Listelerine
dönüştürülmelidir. Sonraki aşamada ise bu Kontrol Listeleri, oluşturulacak Afet Merkezi Akış
Şemasında ilgili birimlere dağıtılarak sürecin etkili ve düzenli işleyişinin sağlanması
amaçlanmaktadır. Bu süreçte Lojistik Üssü - Afet Merkezi olacak bu merkezden, bölgelerde
önceden belirlenen Afet Depolarına bölge için gerekli olacak yiyecek, giyecek, tıbbî malzeme,
vb. transferi yapılarak afet esnasında bu malzemelerin karmaşaya ve izdihama yol açmadan
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve teslimi en kritik aşamadır. Son yıllarda yaşanan
felâketlerden de görüldüğü üzere ihtiyaç bölgelerine yeterli malzeme ve ekipman transferi
yapıldığı halde, bu süreçte dağıtımın plansız ve kontrolsüz yapılması, hırsızlıklar, taşıma ve
teslim sırasında diğer kayp ve hasarlara, ihtiyacı olanlara yardımların ulaşamaması ya da bazı
çıkarcıların ihtiyacından fazlasını almalarına neden olmaktadır. Bu durum lojistik faaliyetlerin
iyi yönetilmediğini gösterir. Bu süreci en etkili ve verimli kılmanın yolu, dağıtımın aynı
hipermarketlerde olduğu gibi çok sayıda turnikeler oluşturularak ve ayrıca sıra matiklerden
yararlanmak şeklinde olabilir. Afet bölgesine aynı anda kurulacak bölge nüfusu ile orantılı
turnikeler hem dağıtımı kolaylaştıracak hem de tüm afetzedelere ulaşılmasını sağlayacaktır
[24].
Kısacası; Afet Yönetimi’nin planlanmasındaki temel amaçlar ve hedefler; can ve mal
kaybına yol açabilecek riskleri minimum düzeyi indirerek, olası kayıp ve riskleri önlemek,
afetlerden birinci derecede zarar görenleri kurtarmak, mal mülk, doğal çevre, kültür ve tabiat
varlıklarını korumak, afet sonrasında hayatı normalinden daha iyi bir şekilde dönüştürmek, iş
sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak şeklinde
özetlenebilir. Bu amaçlar, Afet Yönetimi çalışmalarının sadece afet sırasında ya da sonrasında
yapılacak müdahaleyle sınırlı kalamayacağını gösterir. Afetler olmadan gerekli önlemlerin
alınmasının, en az afet sırasındaki etkin müdahaleler kadar önemli olduğu, hattâ bunların bir
bütünün parçaları olduğu ortadadır. Her aşamanın süreç için öneminin iyi anlaşılması ve bu
bilinçle gerekli süreçlerin iyi analiz edilmesi Afet Planlamasının olmazsa olmaz temel şartıdır
[24].

8.1.1. İnsan Kaynakları
Organizasyonlar başarılı olmak için kaynaklarını rasyonel kullanmaları gerekir.
Kaynaklar içinde kontrol edilmesi güç olmakla birlikte etkin kullanıldığında yüksek katma
değer sağlayacak kaynak “insan”dır. İnsan kaynağı, bir organizasyonun gücüdür. Bu gücün en
verimli şekilde kullanılması diğer tüm kaynaklarında verimliliğini arttırır. Bu nedenle
organizasyonlar insan kaynağının yönetilmesi ayrı bir fonksiyon olarak işlev görür.
Lojistik faaliyetler, yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunmalı, çevre ve insanların
üzerinde olumsuz etkileri en aza indirilmelidir.
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Kentsel lojistik kapsamında planlama ve yönetim, kentsel taşımacılık, emniyet ve
güvenlik, insan kaynakları ve eğitim, araştırma-geliştirme ve inovasyon, bilgi ve iletişim
teknolojileri, enerji verimliliği ve çevre konularında stratejiler önemlidir.
Hazırlık aşamasında insan kaynağını afet alanına ulaşması, il müdahale ve yardımın
yapılması, afet sonrasında enkazların kaldırılması, defin işlemlerinin yapılması, malzeme ve
techizatın taşınması… vb işlemlerin hepsi insan kaynağı ile yapılacak faaliyetlerin planlanması
ve simülasyonu yapılır. Bu faaliyetlerin eksiksiz tam yapılması için insan kaynağının eğitilmesi
çok önemlidir. Bu eğitimler planlı ve afet yönetimi konusunda yetkin kuruluşlar (Bakınız:
Bölüm 14) tarafından verilmektedir.

8.1.2. Bilgi Yönetimi
Bilgi (Information), tanımları aşağıdaki gibidir;


İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü,malumat



Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf



İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf.



Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

Bilgiyi daha iyi anlamak için veri, enformasyon ve akıl tanımlarına bakmak gerekir.
Veri (data), bir nesne veya olayda veya bunlara ilişkin raporlarda ortaya çıkan mesaj ile ilgilidir.
Bu açıdan ele alındığında, sadece kaynağın bir fonksiyonu olma özelliği taşır. Enformasyon
(information), veriye bir alıcı tarafından kazandırılan anlam ile ilgilidir. Bu açıdan
enformasyon, hem iletişim kanalının hem de alıcının bir fonksiyonudur. Bilgi (Knowledge)
alınan enformasyonlar arasında kurulan ilişkilerle temsil edilir. Bilgi kişisel bir kavramdır.
Çünkü her insanın hayatı boyunca öğrendikleri farklıdır. Hatırlamak, unutmak, ezberlemek,
öğrenmek gibi süreçlerle bu ilişkiler zayıflar veya kuvvetlenir. Akıl (wisdom), farklı alanlarda
oluşturulan bilgilerin bir araya getirilmesi, ilişkilendirilmesi ile ortaya çıkar. Kişinin bir alanda
elde ettiği tecrübeyi (bilgiyi) başka bir alana uygulaması, o alanda başarı sağlaması durumunu
ifade eder. Data ham veriyi işaret eder. Bilgi ise bu ham bilginin bir bağlamda
anlamdırılmasıdır.
Kuruluşların etkin ve verimli bir şekilde isleyebilmesi için bir diğer gereklilik bilgi
teknolojilerinin tümleşik olarak kullanılması gerekir.
Yönetim, insanların işbirliğini sağlama ve onları bu amaca doğru yürütme iş ve
çabalarının toplamıdır. Başkalarının aracılığı ile amaçlara ulaşma veya başkalarına işgördürme
faaliyetlerinin toplamı yönetim sürecini oluşturur. Bu tanımlamadan anlaşılacağı gibi, yönetim
araçlara yönelmiş, insansal ve psiko-toplumsal bir süreçtir.
"Bilgi yönetimi; eğitim, öğrenim ve deneyimlerin kurumsal faaliyetlere yansıması
sonrasında oluşan bireysel ve kurumsal, kayıtlı ve kayıtlı olmayan her türlü bilgi kaynağının
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belirlenmesi, tanımlanması, yönetilmesi ve paylaşılması işlemlerini organizasyonun yapısına
göre uyarlayan ve uygulayan yönetim biliminin adıdır." "Bilgi Yönetimi" organizasyonun
elindeki 'görünmeyen varlıkların' yani temelinde entelektüel sermaye veya bilgi birikimi olan
varlıklar ile değer yaratma sürecidir. Bu süreç şirketin 'pazar değeri'nin belirlenmesinde büyük
öneme sahiptir.
"Başarılı bir bilgi yönetiminin temel bileşenlerinden biri, bilgi yönetiminde yetkinlik
(mükemmeliyet) sağlamaktır. Bilgi yönetiminde yetkinlik, önemli bilgiyi saptamak, kaydetmek
ve düzenlemek için karmaşık bir sistemin geliştirilmesi ve kurulmasına ve bu sistemi
destekleyecek alt yapıya dayanır."
Afete hazırlık döneminde yapılan planlar, ön değerlendirmede elde edilen bilgiler
ışığında yapılan lojistik operasyon planı uygulamaya konulur ve afet müdahalesi
gerçekleştirilir. Belirlenen harekat tarzı doğrultusunda mevcut malzeme, personel ve ekipman
afet bölgesine sevk edilir.
Afet hazırlık döneminde bilgi yönetimi, sistemin planlanması, işlemesi ve geliştirirlmesi
için çok önemlidir. Lojistik faaliyetlerinin doğru zamanda, doğru yerde olması için bilginin
akışının sağlanması gerekir.
Bunların yanısıra dünyamız artık afetlerin sık yaşandığı bir gezegene dönüşmüştür. Bu
hem coğrafi sebeplerden hemde insan kaynaklı olmaktadır. Geniş alana yayılmış afetlerde
lojistiğin sağlanması için bilgi teknolojilerinden faydalanmak başarıyı artıracak ve daha çok
insan hayatının kurtarılmasını sağlayacaktır.

8.1.3. Faliyet ve Süreçlerin Yönetimi
Süreç, insan, makine, para, bilgi gibi kaynakları/girdiyi, müşteri istekleri doğrultusunda
faydalı çıktıya dönüştüren, tekrar edilebilen, tanımlanabilen, ölçülebilen, birbirine bağlı değer
yaratan işlemlerdir. Sürecin mutlaka bir sorumlusu vardır. Kurumsal süreç yönetimi için de
aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.
1.
edilmeli?

Doğruluğu kanıtlanmış, standart, bilinene en iyi iş yapma biçimleri nasıl dokümante

2.

Süreç anlayışı nasıl yerleştirilmeli, insanların katılımını nasıl sağlamalı?

3.

En iyi iş yapma biçimleri görsel bir düzende nasıl tarif edilebilir

4. İş akışları arasındaki tutarlılık ve bağlantıları nasıl sağlanabilir ve detay seviyesi ne
olmalıdır?
5. İşi en iyi bilenlerin katılımını, hem süreçlerin tanımlanmasında hem de iş gerekleri
doğrultusunda sürekli iyileştirilmesinde nasıl sağlanır?
6.

Bu en az kaynak kullanılarak verimli bir şekilde nasıl gerçekleştirilebilir?
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Afet yönetimi afet öncesi, sonrası ve afetin gerçekleşmesi olarak üç basamağa ayrılan
bir süreçtir ve afet Yönetimini bir disiplin olarak görecek bir kültürün yerleşmediği ülkemizde
ne yazık ki fonksiyonel bir afet yönetim süreci anlayışından bahsetmek zordur.
Afet öncesi hazırlık aşamasında faaliyetlerin süreç yaklaşımıyla planlanması iş verimi
açısından fayda sağlar. Bu sayede kaynaklar verimli kullanılır, standart ve dokümante edilmiş
işler gerçekleşir, iş akışları netleşir ve kim hangi işi nasıl yapacağı netleşir, sürekli iyileştirme
sağlanır. Hazırlık aşamasında faaliyetlerin süreç yaklaşımıyla planlanması başarıyı sağlar, insan
hayatını kurtarır.

8.1.4. Finansal Kaynaklar
Günümüz dünyasında kaynakların kıt olması daha etkin kaynak kullanım stratejilerinin
geliştirilmesine sebep olmuştur. Özellikle finansal kaynakların yönetimi konusunda insanoğlu
yoğun çalışmalar yaparak sistemler kurmuştur. Ancak öyle bir konu vardır ki finansal
kaynakların kullanımı kısıtlanmamaktadır. Bu Afet ve acil durumdur.
Afet öncesi çalışmalarında makro ölçekte kayıp kestirimleri yapılır. Bu teknik bir
konudur ve kayıp tahmin çalışmaları, kayıp simülasyonu yapılmalıdır.

8.1.5. Topluluklar
Afet önce hazırlık ve planlamada topluluklar birkaç başlıkta incelemek gerekir;


Afetten etkilenme potansiyeli yüksek toplum



Sivil toplum kuruluşları (STK)

Bulundukları coğrafya nedeniyle afetten etkilenme potansiyeli yüksek olan toplumun
farkındalığının sağlanması için eğitim, toplantı, seminer, proje gibi toplumun içine dahil
edileceği çalışmaların kamu yöneticileri ve/veya toplumun liderleri tarafından yapılması
gerekmektedir. Örneğin yerel yönetimler kentsel afet lojistiği konusunda çalışmalar yapmakta,
daha da önemlisi yöre halkını da doğal afetler konusunda eğitimini gerçekleştirmektedir. Doğal
afetler konusunda pek te şanslı olmayan Ülkemizde bu çalışmalar yeterli düzeyde değildir.
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Uygulamalar
 Afet hazırlık sürecinde insan kaynakları eğitimini araştırmak üzere AFAD ın
yaptığı faaliyetleri inceleyiniz.

 Afet ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarını inceleyiniz, araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Afet hazırlık sürecinde insan kaynakları eğitiminin önemi nedir?

2. Toplumun afet ile ilgili bilinçlendirilmesi afet lojistiğine katkısı nedir? Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet Lojistiği Hazırlık Aşamasında Faktörler



İnsan Kaynakları



Bilgi Yönetimi



Faliyet vs Süreçlerin Yönetimi



Finansal Kaynaklar



Topluluklar
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Bölüm Soruları
1) Hazırlık aşaması afet lojistiği faktörlerini sıralayınız
2) Hazırlık aşamsında insan kaynağının önemini yazınız.
3) Hazırlık aşamsında bilgi yönetiminin önemini yazınız.
4) Hazırlık aşamsında faaliyet ve süreçlerin yönetiminin önemini yazınız.
5) Hazırlık aşamsında finansal kaynaklar nelerdir.
6) Afet hazırlık döneminde …………….., sistemin planlanması, işlemesi ve
geliştirirlmesi için çok önemlidir. Lojistik faaliyetlerinin doğru zamanda, doğru yerde olması
için bilginin akışının sağlanması gerekir.
7) Süreç yönetimin hazırlık aşamasında lojistik faaliyetlerine etkisi nedir.
8) "………………………" organizasyonun elindeki 'görünmeyen varlıkların' yani
temelinde entelektüel sermaye veya bilgi birikimi olan varlıklar ile değer yaratma sürecidir.
9) Kentsel lojistik kapsamında hangi stratejiler önemlidir.
10) Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşaması faaliyetlerinden değildir.
a)

İlk yardım

b)

Eğitim

c) Simülasyon planı
d)

Satınalma

e) Depo planlaması

Cevaplar
6) Bilgi yönetimi, 8) Bilgi yönetimi, 10) a
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9. AFET MÜDAHALE SÜRECİNDE LOJİSTİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Afet Müdahale Süreci Lojistik Faaliyetleri
9.1.1. Ön değerlendirme ve İhtiyaç Tespiti
9.1.2. Lojistik Eylem Planı Yapılması ve Uygulanması
9.1.3. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet müdahale süreci lojistik faaliyetleri nelerdir ?
2. Afet anında bilgeden ve öncü ekiplerden alınan bilgilere göre neden tespit yapılır ?
Lojistiğin buradaki önemi nedir ? Değerlendiriniz.
3. Ön değerlendirme yapılırken göz önüne alınan kriterler nelerdir ?
4. Afet öncesi hazırlık safasında yapılan planlar ile ön değerlendir arasında nasıl bir
bağıntı vardır?
5. İlk müdahalenin tamamlanmasının ardından devam eden olaylar dizisi nelerdir?
6. Malzeme toplama ve bakım faaliyetleri nelerdir?
7. İzleme, değerlendirme ve raporlama arasında nasıl bir bağıntı vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

İzleme, Değerlendirme ve
Raporlama

İzleme , değerlendirme ve
raporlama arasındaki
bağıntıyı yorumlama anlama

Lojistik Eylem Planı
Yapılması ve Uygulanması

Lojistik eylem planı
yapılmasının ve
uygulanmasının kavranması

Lojistik Eylem Planı
Yapılması ve Uygulanması

Özdeğerlendirme ve ihtiyaç
tespitinin lojistikteki yeri ve
önemi

Lojistik Eylem Planı
Yapılması ve Uygulanması

Öndeğerlendirme ve
İhtiyaç Tespiti

Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Öndeğerlendirme



Eylem Planı



Planlama



Malzeme



Bakım
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Giriş
Afet müdahale sürecinde gerçekleştirilen (ön değerlendirme, lojistik operasyon planının
hazırlanması ve lojistik operasyon planının uygulamaya konulmasını) tüm faaliyetler, mümkün
ise söz konusu faaliyetlerin uygulayıcısı olmayan bir grup tarafından izlenir, değerlendirilir ve
raporlanır. Hazırlanan raporlar bir sonraki müdahale faaliyetlerini ve hazırlıkları şekillendirmek
açısından önem taşımaktadır.
Bu bölümde afet müdahale sürecinde lojistik faaliyetleri incelenmiştir.
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9.1. Afet Müdahale Süreci Lojistik Faaliyetleri
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

9.1.1. Ön değerlendirme ve İhtiyaç Tespiti
Afet anında bölgeden ve afet öncü ekiplerinden alınan bilgiler doğrultusunda ön
değerlendirme yapılır. Afet öncesinde yapılan planlar ve hazırlıklar ile afet anındaki ön
değerlendirme neticesinde, afet müdahale ve yardımlar sürecinde talep edilen malzemelerin afet
bölgesine en uygun zamanda ve doğru miktarda ulaştırılması, insan kaynaklarının bölgeye
ulaştırılması, düzenli ve doğru bilgi akışı sağlanır. Ön değerlendirme yapılırken şu kriterler göz
önünde bulundurulmalıdır;


Havayolları, limanlar, demiryolları ve karayollarının durumları ve kapasiteleri



Organizasyon kendi imkânları haricinde depolama imkânları ve kapasiteleri



Depoların ulaşım imkânları



İhtiyaç duyulabilecek malzemelerin yerel pazarda bulunabilirliği

 Afetin büyüklüğüne bağlı olarak yurt dışından gelebilecek malzemelerin gümrük
işlemleri için en yakın gümrük noktaları belirlenir.

9.1.2. Lojistik Eylem Planı Yapılması ve Uygulanması
Afet öncesi hazırlık safhasında yapılan planlar, ön
değerlendirmede mevcut durum kriterleri dikkate alınarak
değerlendirilir. Elde edilen bilgiler ışığında lojistik operasyon
planı yapılarak hareket tarzı belirlenir. Hazırlanacak olan
lojistik eylem planında;
 Afet müdahale sürecinde ortaya çıkabilecek yardım
ekiplerine maksimum desteğin sağlanması;
 Yardım sürecinde ortaya çıkabilecek yardım
malzemesi ihtiyacı önceden belirlenmiş tedarikçi firmalarla
temasa geçilip en uygun şekilde malzemelerin temini
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 Afetin meydan geldiği bölge göz önüne alınarak malzeme ve insan kaynaklarının
bölgeye en uygun ulaşım şeklinin belirlenmesi
 Kurumun araç filosu ile nakliyenin sağlanması, yeterli değilse kurum dışı
imkânların devreye sokulması
 Yapılan her sevkiyatın en hızlı ve güvenli bir şekilde sağlanması, her aşamada
malzemeyi bekleyen ekip görevlilerine ve Kriz Yönetim Merkezine bilgi verilmesi


Depolamanın Bölgesel mi yoksa yerel mi yapılacağına karar verilmesi.

Afete hazırlık döneminde yapılan planlar, ön değerlendirmede elde edilen bilgiler
ışığında yapılan lojistik operasyon planı şeklinde uygulamaya konulur ve afet müdahalesi
gerçekleştirilir. Belirlenen harekât tarzı doğrultusunda mevcut malzeme, personel ve donanım
afet bölgesine sevk edilir. İhtiyaç duyulan malzeme, donanım ve hizmet tespit edilen
tedarikçilerden prosedürlere uygun olarak temin edilir. Malzemelerin yüklenmesi, ileri
toplanma bölgelerine ve nihai noktalara sevk edilmesi için nakliyesi gerçekleştirilir. Depolar
afete müdahale kuralları çerçevesinde sevk ve idare edilir. Alanda yerel depolar kurulu ve genel
sisteme uygun olarak yönetilir.
İlk müdahalenin tamamlanmasının ardından devam eden müdahale sürecinde;
Gelen talepler doğrultusunda malzeme sevkiyatı devam etmekte iken, uygun araçların
belirlenmesi, sevkiyatın kontrolü ve afet bölgesine gönderilen malzemenin depolanmasıdır.
Afet müdahalesinin ardından Lojistik Faaliyetler:
Planlama
Afet müdahale faaliyetlerinin sona ermesiyle alanda müdahale ekiplerinin yerini, afet
malzeme toplama ve bakım ekipleri almaktadırlar. Söz konusu ekipler alanda bulunan afet
malzemelerinin toplanması, bakımlarının yapılması ve depolara sevk edilmesinden sorumlu
olup alanda yerlerini aldıktan sonra öncelikle malzeme toplama ve bakım faaliyetlerini
planlamalıdırlar.
Söz konusu planların yapılabilmesi için aşağıdaki bazı verilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu veriler;


Alanda dağıtımı yapılan malzemelerin istatistiksel bilgileri



Malzeme toplanacak bölgeye ilişkin veriler



Malzeme toplanacak noktaların belirlenmesi

 Malzeme toplama ve bakımında görevlendirilecek personel, araç, gereç ve
donanım.
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Malzeme Toplama ve Bakım Faaliyetleri
Toplama ve bakım işlemlerinin en kısa sürede ve ekonomik olarak yapılmasını
sağlamak amacı ile lojistik birimince oluşturulan afet malzeme toplama ve bakım ekibi
tarafından yapılan planlama uygulamaya konularak;

 Oluşturulan ekibin araç, gereç, donanım,
personel ihtiyaçları karşılanır


Alandaki afet malzemeleri toplanır

 Toplanan
malzemeler
kullanılabilir
durumda olanlar ve olmayanlar olarak tasnif edilir
 Kullanılabilir
durumda
olan
malzemelerden bakıma ihtiyacı olanlar mümkünse
olay yerinde, mümkün değilse en yakın bakım
yapılabilir noktada bakımları yapılarak tekrardan
kullanıma sunulur.

9.1.3. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
Afet müdahale sürecinde, müdahaleciler ile "Afet Malzeme Toplama ve Bakım Ekibi"
nin faaliyetleri de mümkün ise söz konusu faaliyetlerin uygulayıcısı olmayan bağımsız bir grup
gözlemci tarafından izlenir, değerlendirilir ve raporlanır. Yapılan raporlama ve değerlendirme
sayesinde; faaliyetlerde doğru yapılanlar ve yaşanan aksaklıklar, yaşanan olumsuzluklarla başa
çıkma yolları ve ihtiyaçlar tespit edilerek daha sonraki faaliyetler için yönlendirici sonuçlar elde
edilir. Yapılan bu raporlama ve değerlendirme neticesinde yeni stratejiler geliştirilir. Basit ve
anlaşılır şekilde özetlemek gerekirse afet lojistiğinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için;


Doğru malzemeyi



Doğru kişiye



Doğru miktarda



Doğru nitelikte



Doğru zamanda ve



Doğru yerde

ulaştırabilmek gerekir. Bunlar ancak ve ancak planlı ve programlı bir şekilde yapılabilecek
kavramlardır. Gelişmekte olan ekonomisi ve bölgesinde artan siyasi etkisine rağmen Türkiye'de
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atılması gereken adımların daha çok olduğu alanların başında afet lojistiği gelmektedir. Çünkü
bu konu en yetkili merciler tarafından göz ardı edilen bir konu olarak göze çarpmaktadır. Şöyle
ki; 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunda Lojistikten sadece bir yerde bahsedilmektedir. Çok yakın zamana kadar AFAD
tarafından açıklanan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023’te de yine Afet lojistiğinden
hiç bahsedilmemiştir. Yine Türk Kızılay’ı 2010-2015 Stratejik eylem planında ise sadece 1
cümlede lojistik kelimesi geçmektedir. Yukarıda bahsedildiği ve ilerleyen bölümlerde İstanbul
ölçekli (Yerel Yönetimler) yapılan araştırmadan da görüleceği üzere Türkiye'de hala afetlerin
zararlarının önceden yapılacak planlama ile azaltılmasına yönelik çalışmalardan çok
gerçekleşen afetlere müdahale ve arama kurtarma eksenli uygulamalar gerçekleşmektedir.
Yaşanan en küçük afetlerde bile ciddi anlamda can kayıplarının ve kaynak kaybının yaşanıyor
olmasının temel gerekçeleri;


Hızla artan, plansız yerleşim yerleri ve yoğun nüfus artışı dağılımı,



Yetersiz ve zayıf mekânsal planlama anlayışı,



Denetimsiz yapılaşma



Eksik ve yetersiz afet ve acil durum hazırlıkları,



Kanun ve yönetmeliklerin uygulanması ve denetimindeki zafiyetler,



Toplumsal anlamda yetersiz afet bilinci,

olarak sıralanabilir. Hepsinden önemlisi planlamaya ülkemizde fazla değer verilmemesi ve
planlama çalışmalarının çoğu zaman değersiz ve vakit kaybı olarak görülmesidir. Ayrıca plan
ve hazırlık yapmanın tüm karar verici merciler tarafından geri dönüşü olmayan bir hareket
olarak algılanması sonucunda bu konuda gerekli hazırlıkların ve yatırımların yapılamamasına
neden olmuştur.
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Uygulamalar
 Afet videosu izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. İzlediğiniz videodan hareketle müdahale sırasında lojistik nasıl yapılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet müdahale süreci lojistik faaliyetleri



Öndeğerlendirme ve ihtiyaç tespiti



Lojistik eylem planı yapılması vs. uygulanması



İzleme, değerlendirme ve raporlama
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Bölüm Soruları
1) Afet müdahale süreci lojistik faaliyetlerinin aşamalarını yazınız.
2) Ön değerlendirme yapılırken hangi kriterler göz önünde bulundurulur yazınız.
3) Afet müdahalesinin ardından planlama yapabilmek için hangi verilere ihtiyaç
duyulur yazınız.
4) Küçük afetlerde bile ciddi anlamda can ve kaynak kayıplarının yaşanmasının temel
nedenleri nelerdir?
5) Malzeme toplama ve bakım faaliyetlerini yazınız.
6) Lojistik eylem planı neden hazırlanır.
7) Hangi bilgiler ışığında lojistik eylem planı hazırlanır.
8) Afetlere Lojistik eylem planı ne sağlar.
9) Afet lojistiğine mevzuatta ne kadar yer verilmektedir. Yeterlimidir? Yazınız
10) Raporlama afet faaliyetlerine ne katkı sağlar. Yazınız
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10. AFET MÜDAHALE SONRASI LOJİSTİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Afet Müdahale Sonrası Lojistik
10.1.1. Planlama
10.1.2. Uygulama
10.1.3. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
10.2. Afet Müdahale Süreci ile Sonrasında Lojistik ve İyileştirme Döngüsü (PUKÖ)
10.2.1. Planla
10.2.2. Uygula
10.2.3. Kontrol Et
10.2.4. Önlem Al
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet lojistiğiinin en önemli temel parçası nedir?
2. İnsani yardım lojistiği nedir?
3. Afete etki eden faktörler nedir?
4. Afetin insana etkisini açıklayınız.
5. İnsanın afete etkisini açıklayınız.
6. Afet boyutu kazanan tekjnolojik olayları yazınız.
7. İnsani yardım lojistiği kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri yazınız.

164

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet müdahale sonrası
lojistik

Afet müdahale sonrası lojistik
faaliyetleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Planlama



Uygulama



İzleme değerlendirme



Sürekli iyileştirme
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Giriş
Afet Yönetimi afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için, afete yol
açabilecek tehlike ve risklerin iyi bilinmesini, bu tehlike ve risklerin olaylar olmadan önce
önlemlerinin alınması, en akılcı yol ve yöntemlerle ortadan kaldırılmasını veya yol
açabilecekleri olumsuz etkilerin azaltılmasını gerektiren topyekun bir mücadeledir. Bu
mücadele içerisinde, en sade bireyden en yetkili makamlara kadar, herkese görev ve sorumluluk
düsmektedir. Yapılan her türlü çalısma, herseyden önce insan hayatını kurtarmak içindir. Bu
amaçla afet yönetimine dair yapılan çalısmaların müdahale sonrası faaliyetleri de içine alan
bütüncül bir yaklasım içinde düşünülmesi ve ona göre önlemlerin alınması gerekmektedir.
Bu bölümde sürekli iyileştirme döngüsü olarak da tanımlanan PUKÖ (Planla-UygulaKontrol et-Önlem al) hakkında bilgi verilecektir. Afet müdahale sonrası lojistik faaliyetleri
PUKÖ döngüsü ile örtüşmektedir. Gerçekte afet müdahale sonrası lojistik faaliyetleri sürekli
iyileştirmeye alt yapı oluşturmalıdır.
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10.1. Afet Müdahale Sonrası Lojistik
Afet sonrasında yapılacak lojistik faaliyetlerini aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz.
1.

Planlama

2.

Uygulama

3.

İzleme, Değerlendirme ve Raporlama

10.1.1. Planlama
Afet müdahale faaliyetlerinin sona ermesiyle
alanda müdahale ekiplerinin yerini, afet malzeme
toplama ve bakım ekipleri almaktadır. Söz konusu
ekipler alanda bulunan afet malzemelerinin
toplanması, bakımlarının yapılması ve depolara sevk
edilmesinden sorumlu olup; alanda yerlerini aldıktan
sonra öncelikle malzeme toplama ve bakım
faaliyetlerini planlamalıdırlar. Söz konusu planların
yapılabilmesi için aşağıda sunulan verilere ihtiyaç
duyulmaktadır:


Alanda dağıtılan malzemenin istatistiği,



Malzeme toplanacak bölgeye ilişkin veriler,



Malzeme toplanacak noktaların belirlenmesi,

 Malzeme toplama ve bakımında görevlendirilecek personel, araç, gereç, ekipman.
benzeri bilgiler gerekir.

10.1.2. Uygulama
Uygulama aşamasını 4 kategoriye ayırabiliriz. Bunlar;


Ekip ve ekipmanın sevki



Malzeme toplama



Bakım onarım



Ambalajlama ve depolara sevk

Malzeme toplama ve bakım işlemlerinin en kısa sürede ve ekonomik olarak yapılmasını
sağlamak amacı ile lojistik birimince oluşturulan afet malzeme toplama ve bakım ekibi
tarafından, yapılan planlama uygulamaya konularak;
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Oluşturulan ekibin araç, gereç, ekipman, personel ihtiyaçları karşılanır,



Alandaki afet malzemeleri toplanır,



Toplanan malzemeler kullanılabilir durumda olanlar ve olmayanlar olarak tasnif

edilir,
 Kullanılabilir durumda olan malzemelerden bakıma ihtiyacı bulunmayanlar uygun
depolara ve lojistik merkezlere sevk edilir.
 Kullanılabilir durumda olan malzemelerden bakıma ihtiyacı olanlar mümkün ise
alanda bakım onarımları gerçekleştirilerek, mümkün değil ise atölyeye sevk edilerek bakım
onarımları gerçekleştirilerek uygun depo ve lojistik merkezlere sevk edilir.

10.1.3. İzleme, Değerlendirme ve Raporlama
Afet müdahale süresince, müdahaleciler ile “Afet Malzeme Toplama ve Bakım
Ekibi”nin faaliyetleri de mümkün ise söz konusu faaliyetlerin uygulayıcısı olmayan bağımsız
bir grup gözlemci tarafından izlenir, değerlendirilir ve raporlanır.
Raporlama ve değerlendirme sayesinde;


Faaliyetlerde yaşanan aksaklıklar,



Başa çıkma yolları ve



İhtiyaçlar tespit edilerek,

 Sonraki faaliyetler için yönlendirici
sonuçlar elde edilir.
Bu çalışmaların neticesinde;
 Toplama ve Bakım Ekiplerinden alınan malzemeler Afet planlarına göre Uygun
depo ve Lojistik Merkezlere gönderilir,
 Malzeme ihtiyacı beliren depolar için satın alma prosedürleri başlatılır ve temin
edilen malzemeler stoklanır,


Afet Bölgesinden dönen araç, gereç ve ekipmanın bakım-onarımı yapılır,



Elde edilen veriler ışığında yeni stratejiler belirlenir,



İyileştirme çalışmaları başlar.

Raporlama ve değerlendirme aşamasının en önemli sonuçlarından biri de iyileştirme
çalışmaları için ön bilginin izleme, değerlendirme ve raporlama aşamasında elde edilmesidir.
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Bir sonraki afet ve acil durumda yapılan eksiklerin, yanlışların veya devam etmesi gereken
doğruların burada belirlenmesi ve raporlara iyi aktarılması çok önemlidir.
Haberleşme ve raporlama usulleri ise afet ve acil durum yönetiminin izlenmesi ve
değerlendirilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Ulaştırma sektöründe yapılan işlerin
muhteviyatı gereği haberleşme önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden, haberleşme sistemleri
üzerine büyük yatırımlar yapılmış ve özellikle hava, deniz ve demiryolu sektörlerinde özel
haberleşme sistemleri yer almıştır. Söz konusu haberleşme sistemlerini kullanarak afet ve acil
durumlarda yerine getirilmesi beklenen hizmetlerin ne aşamada olduğunun bilinmesi içinse
raporlama sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle talep edicilere ve genel olarak afet ve
acil durum seyrine yönelik olarak AFAD’a sunulmak üzere raporlamaların düzgün şekilde ve
aksatılmadan ilgili birimlere gönderilmesi oldukça önemlidir [21].
Raporlama işlemi sadece afet ve acil durum yönetiminin nakliye ayağıyla ilgili değil
tüm diğer hizmet alanlarının kollektif bir şekilde çalışabilmesinin temel yapı taşını
oluşturmaktadır. Neyin, nereden, nereye, ne zaman, nasıl taşındığı, taşınanın varış yerinde nasıl
işlem gördüğü ile ilgili bilgilerin hem Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB)
rapor havuzunda hem de AFAD Yönetimi Başkanlığı’nda tutuluyor olması ileride doğabilecek
herhangi bir sorun karşısında sorumluluk tespitinin gerçekleştirilmesi, mali hak edişlerin
hesaplanası, performans göstergesi bazında bir girdi olarak kullanılması ve afet sonrası nakliye
yönetiminin güncelleştirilmesine yönelik çalışmalarda dayanak oluşturması açısından son
derece önemlidir [21].
Afet sonrası izleme ve değerlendirme aşamasının değerlendirmelerini aşağıdaki şekilde
özetleyebiliriz.


Faaliyet sonu raporlarının toplanması



İzleme, Değerlendirme Raporlarının birleştirilmesi



Planların uygulamalarla karşılaştırılması



Bütün değerlendirmelerden çıktılar elde edilmesi ve yeni stratejilerin oluşturulması



Yeni hazırlık dönemine geçiş

10.2. Afet Müdahale Süreci ile Sonrasında Lojistik ve İyileştirme
Döngüsü (PUKÖ)
PUKÖ döngüsü iyileştirmeyi gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmelerle sağlanan
faydayı kalıcılaştırmak için temel bir araçtır. Kalite duayeni Deming’in PUKÖ (Planla-UygulaKontrol et- Önlem al) döngüsüdür. Sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için çevrimin sürekli ve
sistematik olarak uygulanması gerekir. Her PUKÖ çevrimi ile iyileştirme sağlanır.
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Şekil. 10.1: PUKÖ
Sürekli gelişme 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.
Afet müdahale sonrası lojistik faaliyetlerindeki planla, uygula, izleme ve değerlendirme
PUKÖ döngüsündeki tanımlarla tam uyuşmaktadır. İzleme ve değerlendirme, kontrol et ve
önlem al ile eşdeğerdir.

10.2.1. Planla
PUKO döngüsünün ilk ve en kritik adımı planlama aşamasıdır. Bu aşamada planlanan
işin kimler tarafından, neden, nasıl, nerde, ne zaman, ne kadar sürede yapılacağı kararlaştırılır.
Planlama aşamasında her noktanın düşünülmesi görev dağılımlarının ve hedeflerin düzgün
olarak belirlenmesi PUKÖ'nün son adımı olan Önlem al aşamasında yapılacakları en aza
indirecektir. Eğer Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol al ve önlem al
aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok fazla olacaktır. Yapılacak iş ya da
hedefler belirlenirken alınacak kararlar gerçek verilere dayalı ve gerçekçi olmalıdır. İlk başta
çok yüksek hedeflerin konması ve bunları gerçekleştirilememesi durumunda motivasyon
düşecek ve verimsizlik başlayacaktır [26].

PLANLA

NE / NE ZAMAN / NEREDE / NASIL / KİM
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10.2.2. Uygula
PUKÖ döngüsünün ikinci aşamasıdır. İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi
yöntem ve zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. Bu aşamada kullanılan istatistiksel
yöntemlerden elde edilen veriler PUKÖ'nün üçüncü adımı olan Kontrol et aşamasının girdisini
oluşturur[26].

UYGULA

PLANLANAN FAALİYETLERİN UYGULANMASI

10.2.3. Kontrol Et
PUKÖ döngüsünün üçüncü aşamasıdır. Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı
belirlenir. Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol edilir ve
standartlaştırılır[26].

SONUÇLARIN KONTROL EDİLMESİ

KONTROL ET

10.2.4. Önlem Al
PUKÖ döngüsünün dördüncü ve en son aşamasıdır. Kendi içinde PUKÖ döngüsü içerir.
Planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, sapmaların
nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetler başlatılır [26].

ÖNLEM AL

İ

İYİLEŞTİRME KURALLARINI DÜZENLE

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. PUKÖ döngüsü ile ayrıca şirketlerdeki görev dağılımı da
yapılabilmekte, bu şekilde de çalışanlara sorumluluk verilmektedir. Bununla beraber PUKÖ yu
yaptıkları işlerde uygulayan çalışanlarda oto kontrol de gelişmekte ve çalışanları kontrol etmek
ile harcanan zamandan tasarruf edilebilmektedir [26].
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Uygulamalar
 Afet müdahale sonrası lojistik faaliyetlerinin sürekli iyileştirmeye etkisini

araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Afet müdahale sonrası lojistiğin süfekli iyileştirmeye etkisi varmıdır. Yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet müdahale sonrasında lojistik faaliyetleri nelerdir?



Afet müdahale sonrasında lojistik faaliyetlerinden planlama nasıl yapılır.



Afet müdahale sonrasında lojistik faaliyetlerinden uygulama süreci nasıl yürütülür.

 Afet müdahale sonrasında lojistik faaliyetlerinden izleme ve değerlendirme nasıl
yapılır. Sürekli iyileştirmeye katkısı nedir.
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Bölüm Soruları
1) Afet müdahale sonrası lojistik faaliyetleri nelerdir?
2) Afet müdahale sonrası planlama yapılabilmesi için
duyulmaktadır?

hangi verilere ihtiyaç

3) Afet müdahale sonrası lojistik uygulama aşamalarını yazınız.
4) Afet müdahale sonrası değerlendirme ve raporlama neden yapılır?
5) Afet müdahale sonrasında lojistik aşağıdakilerden hangisini sağlamaz?
a) Sürekli iyileştirmeye alt yapı
b) İzleme ve değerlendirme sonuçlarını
c) İlk yardım faaliyeti
d) Malzeme toplama
e) Bakım onarım
6) Raporlama aşağıdakilerden hangisinin bulunmasını sağlamaz?
a) Faaliyetlerde yaşanan aksaklıklar,
b) Başa çıkma yollarının belirlenmesi
c) İhtiyaçlar tespit edilmesi
d) Sonraki faaliyetler için yönlendirici sonuçlar elde edilmesi.
e) Afet yerine ulaşma hızı
7) Afet müdahale sonrası değerlendirme ve raporlama faydaları nelerdir?
8) PUKÖ döngüsü ve afet müdahale sonrası lojistik faaliyetlerini karşılaştırınız.
9) İzleme ve değerlendirmenin sürekli iyileştirmedeki yerini yazınız.
10) Planlama faaliyetinin içinde bakım faaliyetinin önemini yazınız.

Cevaplar
5) c, 6) e
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11. İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Afet ve İnsan
11.2. İnsani Yardım Lojistiği
11.3. İnsani Yardım Lojistiği ve Mobil Uygulamalar

178

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Afet lojistiğiinin en önemli temel parçası nedir?

2.

İnsani yardım lojistiği nedir?

3.

Afete etki eden faktörler nedir?

4.

Afetin insana etkisini açıklayınız.

5.

İnsanın afete etkisini açıklayınız.

6.

Afet boyutu kazanan tekjnolojik olayları yazınız.

7.

İnsani yardım lojistiği kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afet ve İnsan

İnsani Yardım Lojistiği

Kazanım
Afet ve insanın iki yönlü
incelenmesi ve birbirine olan
etkisi
İnsanı etkileyen afet ve acil
durumlrda insani yardım
lojistiğini tanımak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Afet lojistiği



İnsani yardım



İlk yardım
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Giriş
Afetler oluş zamanı belirli olmayan durumlar olduğundan sürekli hazır olunmayı
gerektirmektedir. Afet anlarında ve sonrasında hızlı müdahale insan hayatını kurtarmada son
derece önemlidir. Olayın gerçekleştiği andan itibaren her türlü yardıma hazır olmak ise ancak
iyi bir planlama ile mümkündür. O nedenle ülkemizde önceki dönemlerde yaşanan acı
deneyimlerin gelecekte de yaşanmaması için çalışmalar yapılmakla beraber yapılan çalışmalar
planların uygulanabilirlikteki düşüklüğü nedeniyle henüz yeterli düzeyde değildir [17].
Afetler, entegre (bütünleşik ve bilimsel) afet yönetimini gerektiren durumlardır.
Günümüzde, afetlerin oluş sıklıkları ve meydana getirdikleri zararlar dünya çapında artmaya
devam etmektedir. Afet sonrası, durum tespiti, iletişim, ulaşım, arama ve kurtarma, sıhhi tahliye
ve tedavi, güvenlik, teşkilat, insani yardım malzemelerinin kabulü, kaydı, depolanması,
barınma ve iaşe, basın, halkla ilişkiler ve psikolojik harekât, eğitim ve yetki karmaşası gibi
konularda büyük sorunlar yaşanmaktadır [18].
Afet öncesi, sonrası ve afet esnasında yapılacak işler incelendiğinde de insan odaklı
faaliyetler olduğu net bir şekilde görülebilir. Afetlerde tüm planlamalar insan odaklı
gerçekleşmekte öncelikler insan için gerçekleşmektedir. Bu sebeple insani yardım lojistiği afet
lojistiğinin en önemli parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.
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11.1. Afet ve İnsan
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 [17]:


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,
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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, 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 [12].
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,
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İnsani yardım krizleri,



Hava kirliliği,



Hayvan ve bitkilerde salgın hastalıklar,



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 [18].
Yapılan her türlü çalışma, herşeyden 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 [17].

11.2. İnsani Yardım Lojistiği
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,
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Doğru Miktarda,



Doğru Nitelikte,



Doğru Zamanda ve



Doğru Yerde

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 [1,7].
Aşağıda insani yardım lojistiği kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler
belirtilmektedir [1]:
 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
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Hızlı ve doğru kayıp ve hasar tespiti ile lojistik önceliklerin belirlenmesi



Depo ve taşımada güvenliğin sağlanması

 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 insangücü 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.

11.3. İnsani Yardım Lojistiği ve Mobil Uygulamalar
Afet sonrasında afetten etkilenen kişi ve/veya kuruluşlara etkin ve verimli bir şekilde
ulaşabilmek oldukça önemlidir. Etkinlik ve verimlilik gibi kavramlar insan hayatının varlığının
ortada olduğu bu tip durumlarda oldukça önem arz etmektedir. Karar vericilerin karar
süreçlerinde ihtiyaç duydukları insanlar için hayati öneme sahip olacak olay/durum bilgilerinin
çok hızlı, kesin, sistematik, düzenli ve analiz edilebilir bir şekilde elde edilmesi sağlanmak
zorundadır. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi temel kavramların özellikle günümüz
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piyasa koşullarında özel sektör tarafından müşteri ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi
amacıyla çok etkili bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Mobil kayıt sistemleri, mobil veri
toplama sistemleri, mobil saha raporlama araçlarının artık ülkenin en ücra köşesindeki bir
bakkala; sakız, sigara, gazlı içecek, süt, yumurta, çocuk bezi, diş fırçası, vb. gibi ürünleri satan
firmalarca günlük operasyonların vazgeçilmez bir parçası olarak kullanıldığı açıktır. Yer bazlı
kişi ve araç takibi sağlayan, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisinin sunduğu imkanları lojistik,
dağıtım, depo ve stok yönetimi gibi farklı alanlarda kullanmak artık firmaların rutin
faaliyetlerinden olmuştur [25].
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Uygulamalar
Son yıllarda gerçekleşen afet videosunu izleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

İzlediğiniz bvideoda insani yardım faaliyetini yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet ve insan



İnsani yardım lojistiği
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Bölüm Soruları
1) Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler nelerdir?
2) Oluşumu insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik, tedbirsizlik, umursamazlık ve
sorumsuzluk nedeniyle meydana gelen ve afet boyutu kazanan teknolojik olaylara birkaç örnek
veriniz.
3) İnsani yardım lojistiğinde moil hizmetin yeri nedir.
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12. AFET YÖNETİMİ İYİLEŞTİRME DÖNGÜSÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Afet İyileştirme Çevrimi
12.2. İyileştirme Aşaması
12.3. Süreç İyileştirme Adımları
12.4. Sürekli İyileştirme Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

PUKÖ çevrimi ne ifade eder.

2.

Afet iyileştirme çevrimi nasıldır.

3. İyileştirme aşamaları nelerdir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet yönetimi iyileştirme
döngüsü

Afet iyileştirme döngüdü

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret

196

Anahtar Kavramlar


Sürekli iyileştirme



Süreç



Süreç iyileştirme
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Giriş
“Ölçümleyemediğinizi yönetemezsiniz tanımlayamadığınızı da ölçümleyemezsiniz’’
(Prof.Dr. Robert KAPLAN Harvard Business School). Yani iyi yönetmek için ölçmek, ölçmek
içinde tanımlamak gerekir. Bu yapı performans yönetiminin temel mantığını oluşturmaktadır.
Neyi ölçmek neyi tanımlamak gerekir? Süreçlerin ilk özelliği olan “tanımlanabilirlik”
yönetmek için de, performans değerlendirmek içinde sürekli iyileştirmek içinde ilk adım
olacaktır.
Sürekli iyileştirme süreçlerin olmazsa olmazıdır. Sürekli iyileştirmek bir döngüdür ve
devamlılık arzeder. Süreçlerin kullandığı birçok iyileştirme yöntemleri bulunmaktadır.
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12.1. Afet İyileştirme Çevrimi
Hayatın ayrılmaz bir parçası olan lojistik, farklı sektörlerdeki tüm işletme faaliyetlerinin
etkin bir şekilde sürdürülebilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Lojistik süreçlerdeki
aksaklıklar, temel amacı karlılık olan işletmeler açısından düşünüldüğünde müşterilerin
güvenini kaybetme, müşteri kaybı ve bunun sonucunda azalan işletme itibariyle
işletmelerin rekabetçi gücünü zayıflatmaktadır. Temel amacı insan hayatını kurtarmak ve kriz
sürecini maddi ve manevi en az hasarla atlatmak olan afet yönetimi operasyonlarında ise
lojistik, vazgeçilemeyen bir faaliyettir. Afet lojistiğinin belirsiz olması ve süreçteki en ufak bir
aksaklık ve hatanın insan hayatına mal olma ihtimali bu sürecin hatasız yönetilme
zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, süreçte görev alacak tüm birimlerin ve
yöneticilerin gerek dünyada gerekse ülkemizde meydana gelmiş afetleri inceleyerek hazırlık,
anında müdahale ve iyileştirme sürecinden oluşan afet lojistiği için oluşturacakları iş akış
diyagramları, kontrol çizelgeleri, süreçte görev alacak kişilerin güncel iletişim bilgileri, görev
dağılımları vb.ni içeren planlar, stratejiler bu zorlu süreç için bir yol haritası oluşturacaktır. Her
ne kadar eksiklikleri olsa da ülkemizde mevcut bir afet yönetim planı bulunmaktadır. Fakat,
asıl sorun afet durumunda bu tür planların uygulanmasında çıkan aksaklıklardır. Genellikle
planlarda afet öncesi süreçlerde yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ifade edilmesine
rağmen, gerek bağışta bulunan kişilerce gerekse uygulayıcılar tarafından bu sürecin göz
ardı edilmesi sürecin en baştan iyi yönetilemediği gerçeğini göz önüne sermektedir. Afetin
meydana gelmesinden sonraki müdahale ve iyileştirme sürecinde yapılan tüm faaliyetlerin
adeta günü kurtarmak adına yapıldığı söylenebilir. Bu aşamada, daha önce de detaylı bir
şekilde bahsedildiği üzere tüm süreçte görev
alacak
kuruluşların,
işletmelerin,
yardımseverlerin, sivil toplum örgütlerinin ve ilgili
bakanlıkların birbirleriyle koordineli bir şekilde
üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları
zamanında yerine getirmeleri bilgi, tecrübe ve
emek paylaşımında bulunmaları sürecin etkinliğini
arttırarak maddi ve manevi kayıpların en aza
indirilmesine yardımcı olacaktır [15].
Modern afet yönetim sistemi (şekil 10.1)
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.
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Şekil 12.1: Modern Afet Yönetim Sistemi

12.2. 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 imha faaliyetleriyle birlikte
izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini kapsamaktadır [16].
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 [16].
Malzeme toplama-bakım, atık ve imha faaliyetleri ise 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 [16].
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
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grubundan, güvenlik grubundan, satın alma-kiralama ve dağıtım hizmetlerigrubundan, tarım
hizmetleri grubu ve elektrik–su ve 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 daha sonra yaşanması olası felaketlerde aynı
sorunlarla karşılaşılmamasını sağlamak amacıyla görüş ve önerilerde bulunur [16].

12.3. Süreç İyileştirme Adımları
Süreç, tanımı gereği sürekli iyileştirmeyi de içinde barındıran bir yapıya sahiptir. Süreç
(Proses), belirli bir girdiyi müşterileri için faydalı çıktıya dönüştüren, tekrarlanabilen,
ölçülebilen, değer yaratan işlemlerdir.
Süreç yönetimi ise sürecin elemanların ve özelliklerini tanımlayarak süreci kontrol
altında tutma işlemi olarak tanımlanabilir. Eğer süreç yönetimi uygulanmıyorsa problemler
gözden kaçar. Gözden kaçan yada göz ardı edilen problemler kökleşir. Sürecin nasıl
iyileştirileceği belirlemek ve geliştirmek zordur.
Lojistik ve dolayısıyla afet lojistiği süreç özellikleri taşır. Tüm süreçler için kullanılan
aşağıdaki süreç iyileştirme adımları afet lojistik süreci içinde kullanılabilir.
Süreç iyileştirme adımları;
1.

İyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi

Sürece ait problemin tanımlanması ve ilgili kısmın ihtiyacı belirlemesi gerekir. Çünkü
işi en iyi yapan bilir. Problemlerle en çok muhatap olanlar ihtiyacı belirleyebilmelidir. Süreçlere
ait iyileştirmeler hedeflerle, verimlilikle, kalite ile ve müşteri ilişkileri ile ilgili olabilir.
2.

Mevcut durum analizi

Süreçlerin son durumları incelenir, iyileştirme gerektiren ve sık tekrar eden hata ve
eksikliklerin belirlenmesi amacıyla veriler toplanır. Bu veriler analiz edilir, analiz sonucunda
kuruluşa fayda sağlayacak, katma değer oluşturacak iyileştirme alanları belirlenir. Verilerin
analiz edilmesinde belirli teknikler kullanılabilir.


Pareto diyagramları



Neden sonuç diyagramları



Histogramlar



Kontrol tabloları



Dağılma diyagramları



Grafikler
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Kontrol çizelgeleri

3. İyileştirme gerektiren konulara, alanlara ilişkin uygulanacak çözümlerin ve
yöntemlerin belirlenmesi


Bu amaçla süreçleri iyileştirmeye yönelik olarak;



Beyin fırtınası,



Önem derecesi belirleme,



Sebep-Sonuç Analizi Maliyet ve çevrim süresi analizi gibi teknikler kullanılabilir.

4.

İyileştirme faaliyetlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi

İyileştirme faaliyetleri sonucunun (belirlenen hedefe ulaşılması, problemlerin çözümü
veya tekrar problemlerin çözümü veya tekrarının engellenmesi gibi) istenileni ne ölçüde
sağladığı değerlendirilmelidir.
5.

İyileştirilmiş sürecin uygulanması ve tekrar edilebilirliğin sağlanması

İyileştirme faaliyeti değerlendirilmesinden sonra çıkan sonuca göre iyileştirme için
yöntem ekip, personel kaynak ve hedef değişikliğine gidilebilir veya iyileştirme sonucu uygun
görülebilir. Uygun görüldüğünde uygulanması ve tekrar edilebilirliği sağlanır.
6.

İyileştirme sürecinin değerlendirilmesi

Uygulamada çıkan sonuçlara göre gerçek değerlendirmeler yapılır. Aynı süreç için bir
sonraki mevcut durum analizine geri bildirim sağlanır.
Süreç iyileştirme adımlarında en kritik aşama mevcut durum analizidir. Mevcut durum
analizinde yapılan yanlışlıklar tamamen iyileştirmenin rengini değiştirir.
Süreç yönetimini beş boyutu olan “Süreci tanımlama”, “Süreci sahiplendirme”, “Süreci
ölçme”, “Süreci kontrol etme”, “Süreci geliştirme”; sürekli iyileştirme mantığı ile
tasarlanmıştır.

12.4. Sürekli İyileştirme Yöntemleri
Sürekli gelişme sürecinin kaynağı kaizen felsefesidir. Kaizen Japonca kai (değişim) ve
zen (iyi) kelimelerden oluşmaktadır. Kaizen herkesi kapsayan sürekli iyileşme anlamına
gelmektedir. Hedef belli bir standardı tutturmak değil, seviyeyi sürekli ve hızlı bir tempoda
geliştirmektir. Bu anlayışa göre kalite geliştirilebilen herşeydir. Kaizen Japonlar için aynı
zamanda bir yaşam biçimini, bir felsefeyi tanımlar. Yaşam şeklinin, çalışma yaşamının, sosyal
yaşamın, ev yaşamının sürekli iyileştirmeyi hak ettiğini kabul etmektir. Bu felsefeye göre “her
geçen günün bir öncekinden daha iyi olması için evde, işyerinde ve sosyal yaşamda sürekli çaba
harcama” esas olmalıdır.
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Sürekli iyileştirmenin özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir:


Uyarlama: Belirli tekniklerden yararlanarak değişiklikler yapılır

 Takım çalışması: Kaizeni sağlamada çalışanların katılımı bunun için takım
çalışması gerekir.


Ayrıntılara eğilimi: Fark edilmemiş veya ihmal edilmiş küçük sorunlar ele alınır.



İnsana dönük olma: İnsan odaklıdır.

 Bilgi açık paylaşılır: Sorunun çözümünde elde edilen sonuçlar herkese duyurulur
ve başkaları tarafından yararlanılabilir.
 Var olan teknolojiyi iyileştirmeye yönelik çalışmalar: Yeni teknoloji arama yerine
var olan üzerinde iyileşmeler yapılır.
Basit Sürekli İyileştirme Araçları
5N: Sorgulama yaklaşımıdır. Sorunun asıl nedenini bulmak için ard arda 5 defa “neden”
sorusu sorulur.
6N 1K: Bir sorgulama yaklaşımıdır. Sorunların analizi esnasında beyin fırtınası
yaklaşımında ve çözüm önerilerinin uygulanmasında “kim”,”ne”, “nerede”, “ne zaman”,
“niçin” ve “”nasıl” “ne kadar” ile başlayan sorular sorulur.
3M1İ: Sorunların kaynağının üretim faktörleri olan “makine”, “malzeme”, “metod” ve
“insan”ın hangisinden kaynaklandığını belirlemek amacıyla sorulardan yararlanılır.
3MU: Japonca Mu ile başlayan ve ortadan kaldırılması gereken üç unsuru gösterir.
Bunlar:

saati vb).

MUDA: İsraf (gereksiz aşırı kullanılan hammadde, malzeme, insangücü, makina



MURI: Zorlama (örneğin fazla mesai, fazla iş).



MURA: Düzensizlik

5S: Organize, temiz ve yüksek verimliliğe sahip bir işyerinin oluşturulması ve
devamlılığının sağlanması için bir iş süreci ve çalışma metodu'dur. Kaizen'e uyarlanmış bir
düzen sağlar. S ile başlayan beş Japonca kelimeyi içerir.


Seiri-Ayırma ve uzaklaştırma;



Seıton-Düzenleme;
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Seiso: Günlük temizlik;



Seiketsu:Sık sık kontrol-standartlaştırma;



Shitsuke: Sürekliliği sağlamak için motivasyon-disiplin,

PUKÖ (PDCA)Döngüsü: PUKÖ, sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli bilgi ve
verilerin uygulanmasını öngören Planla-Uygula-Kontrol et ve Önlem al (PUKÖ)
faaliyetlerinden oluşan döngüdür.
Sürekli iyileştirme teknikleri yukarıdakilerle sınırlı değildir. Çok kullanılan basit
teknikler incelenmiştir. Bu tekniklerin hepsi afet lojistik sürecinin iyileştirmesinde
kullanılabilir. Tüm süreçlerin iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Üstelik insan hayatının söz konusu
olduğu süreçlerdeki gelişme ve iyileştirme daha da önemli olmaktadır.
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Uygulamalar
 Kalite yönetim sistemindeki sürekli iyileştirme tekniklerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
yazınız.

Araştırdığınız tekniklerin afet lojistik uygulamalarında nasıl kullanılacağını
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Afet yönetimi iyileştirme döngüsü



Afet lojistik sürecinin iyileştirme adımları
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Bölüm Soruları
1) Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler nelerdir?
2) Oluşumu insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik, tedbirsizlik, umursamazlık ve
sorumsuzluk nedeniyle meydana gelen ve afet boyutu kazanan teknolojik olaylara birkaç örnek
veriniz.
3) Pukö döngüsünün adımlarını yazınız.
4) Afet iyileştirme basamaklarını puko döngüsü aşamaları ile kıyaslayınız.
5) Modern afet yönetim sürecinde iyileştirme yapılmasının gerekçelerine değininiz.
6) Afet iyileştirme çevriminde risk yönetim alanı PUKÖ de hangi aşamaya karşılık
gelir.
7) Süreç iyileştirme aadımlarını sıralayınız.
8) Sürekli iiyileştirme nasıl yapılır.
9) Basit iyileştirme tekniklerini sıralayınız.
10) 5 S ne anlama gelir.
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13. DÜNYADA ACİL DURUM VE AFET LOJİSTİĞİ

209

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. ABD Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları
13.1.1. Ulusal Olay Yönetimi Sistemi (NIMS)
13.1.2. Ulusal Tepki Çerçevesi (NRF)
13.1.3. ABD Lojistik Planlama Örneği
13.2. Japonya Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları
13.3. İngiltere Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

ABD acil durumu ve Afet lojistik planlarını açıklayınız

2.

NIMS nedir açıklayınız ?Bölümlerini Yazınız

3.

NRF nedir açıklayınız?Temel preniplerini yazınız

4. Birleşik operasyon ofisi nedir.(JFO) Açıklayınız.Bölümlerini yazınız ve kısaca
açıklayınız.
5.

Japonya Acil Durumu ve Afet Lojistik Planlarını açıklayınız.

6. İngiltere Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

ABD Acil Durumu ve Afet
Lojistik Planları

ABD acil durumu ve afet
lojistik planları hakkın da
bilgi edinmek

Japonya Acil Durumu ve
Afet Lojistik Planları

Japonya acil durumu ve afet
lojistik planları hakkın da
bilgi edinmek

İngiltere Acil Durumu ve
Afet Lojistik Planları

İngiltere acil durumu ve afet
lojistik planları hakkın da
bilgi edinmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Acil Durum



Afet Lojistiği



Lojistik Planlama



Temel Plan



Organizasyon
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Giriş
Her yıl milyonlarca insan afetlerde felaketle ve afetlerin birçok korkutucu sonuçlarıyla
karşı karşıya gelir. Böylece yıl boyunca her türlü afet dünyanın değişik yerlerini vurur. Bunlar
büyük yıkıma ve acıya sebep olurken aynı zamanda ulusal ekonomileri de kötü bir şekilde
etkilerler. Farklı yer-iklim koşulları ülkemizin farklı bölgelerinde hâkim olduğu için değişik
bölgelerimizde sel, kuraklık, deprem, toprak kayması, terör gibi değişik afetler ortaya
çıkmaktadır. Dünyamız afetlerle daha sık karşılaşmakta ve mücadele etmek zorunluluğu
çıkmaktadır.
Bu bölümde dünyadaki “Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları” incelenmiş ve örnekler
verilmiştir.
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13.1. ABD Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları
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) ve



Ulusal Tepki Çerçevesi (NRF – National Response Framework).

13.1.1. Ulusal Olay Yönetimi Sistemi (NIMS)
Olaylar1 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.

Bunlarla beraber bir haberleşme veya yardım planı da değildir.
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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), ikincisi ise
stratejik iyileştirmeler de dâhil olmak üzere olay yönetimiyle ilgili her türlü teknolojinin
güncellendiği Destek Teknolojileri (Supporting Technologies).
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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;



Müşterek stratejik yaklaşım kullanılması;



Bilgi akışının ve koordinasyonun iyileştirilmesi;
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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
harekete geçirerek sağlar. Bunlar: 1- Taşıma; 2- Haberleşme; 3- İnşa ve Mühendislik; 4- Yangın
Söndürme; 5- Acil Durum Yönetimi; 6- Toplu Bakım; 7- Lojistik Yönetimi; 8- Sağlık
Hizmetleri; 9- Arama Kurtarma; 10- Zararlı Maddeler; 11- Tarım ve Doğal Kaynaklar; 12Enerji; 13- Kamu Güvenliği; 14- Uzun Vadeli İyileştirme; 15- Dış İlişkiler. Her bir
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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.



Plan temel olarak riski yönetebilmek için hazırlanır.



Stratejik, Taktik ve Operasyonel seviyede ayrı ayrı hazırlanır.
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 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.
Michigan planı ayrıca Lojistik Yönetimi Fonksiyonunun yapılanmasını, her birimin
görevlerini ayrı ayrı tanımlamıştır.
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13.2. Japonya Acil Durumu ve Afet Lojistik Planları
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 kuruluşlar (Polis, İtfaiye, Kurtarma ve
Tıbbî Yardım Ekibi, NHK, Elektrik, gaz, haberleşme şirketleri, Kızılhaç gibi) ile birlikte
tatbikatlara katılmaktadırlar (Özkan, 2003).
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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 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:
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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
 Farklı kıtalarda gelişmiş 3 ülkenin acil durum stratejilerini (stratejik planları)

araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Araştırdığınız stratejik planlarda afet lojistiği ile ilgili stratejileri yazınız.

225

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


ABD acil durumu ve afet lojistik planları



Japonya acil durumu ve afet lojistik planları



İngiltere acil durumu ve afet lojistik planları
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Bölüm Soruları
1) Ulusal olay yönetimi sistemi prensipleri nelerdir?
2) Ulusal tepki çerçevesinin 5 temel prensibini yazınız.
3) Ulusal tepki çerçevesinin ortak komuta prensibi ilkelerini sıralayınız.
4) ABD lojistik planlama örneğinin dayandığı ilkelerden kısaca bahsediniz.
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14. TÜRKİYEDE ACİL DURUM VE AFET LOJİSTİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Türkiye’de Acil Durum ve Afet Lojistik Planlaması
14.1.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) [1]
14.1.2. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
14.1.3. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
14.1.4. Kızılay
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türkiyede acil durum ve afet lojistik yönetimi kurul ve kuruluşlarını yazınız ve
kısaca açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Türkiye’de Acil Durum
ve Afet Lojistik
Planlaması

Türkiye'deki acil durum ve
afet lojistik planlamasını
hakkında bilgi edinmek ve
yakından tanımak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Literatürü inceleyerek
Lojistik kurumları ziyaret
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Anahtar Kavramlar


Türkiye



AFAD



AKOM



TSK



Kızılay
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Giriş
Dünyada Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülke maalesef afet gerçeği ile yüz
yüze kalmaktadır. Her ülkenin yaşadığı tecrübelerden kaynaklanan bilgi birikimleri vardır. Afet
riskinin azaltılmasında, yaşanılan olaylardan öğrenilen derslerle ilgili bilgilerin paylaşımını
içeren işbirliği ve diyalog önem kazanmaktadır. Yerel ve bölgesel yetkililer ve diğer ilgili
uzmanlar tecrübelerin paylaşılması için etkin rol üstlenmelidirler. Bu nedenle doğa olaylarının
afete dönüşmemesi için, idarecilere, kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve üniversitelere
görevler düşmektedir.
Bu bölümde ülkemizde “Acil Durum ve Afet Lojistik Planlaması” ve ilgili kuruluşlar
ile faaliyetleri incelenmiştir.

233

14.1. Türkiye’de Acil Durum ve Afet Lojistik Planlaması
14.1.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) [1]
Deprem kuşağında bulunan ülkemizde afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) 17/6/2009 Tarih ve 27261 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5902 sayılı kanun ile
kurulmuştur. Bu kanunda lojistik kelimesi 13.maddenin d şıkkında şu şekli ile geçmektedir:
“Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak”. Bunun dışında kanunda
bir lojistik kelimesi olmadığı gibi yazan şekli ile lojistik hizmetlerin ne kadar etkin ve verimli
yürütüleceğini ve yürütüldüğünü bir soru işaretidir. Kanunun bazı maddeleri lojistik faaliyetleri
kapsasa da lojistik bakış açısı ve bütünlük yoktur. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı’nın
bir parçası olacak şekilde Afet Lojistik Eylem Planı bir zorunluluktur.
Afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve
Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak, tüm afet
yönetimi faaliyetleri, 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında
toplanmıştır. Afet yönetimi merkezde AFAD, illerde ise İl Özel İdareleri bünyesinde doğrudan
Valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile 11 ilde bulunan (Adana, Afyon, Ankara,
Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Sakarya, Samsun ve Van) Sivil Savunma Arama
ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir. İl özel idarelerinin
kalkması ile durumun tekrar çözümlenmesi gerekmektedir. AFAD, afet ve acil durumlara
ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla ulusal ve uluslararası afet ve acil
durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman
ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurullar-Komisyonlar
Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporlar, Başbakan
veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri,
Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii
Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
tarafından onaylanmaktadır. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilmektedir.
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, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik, Sağlık, Ulaştırma, Enerji
ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarları,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya
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acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların
üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığında, Çevre ve Şehircilik 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 ile akredite edilmiş ilgili sivil
toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan Deprem Danışma
Kurulu kurulmuştur.
TUSAK, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu’nun kısaltılmış ismi
olup Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’nin bir alt komisyonudur. 1968 yılında
Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak kurulan Türkiye Ulusal Jeodezi
ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olan TUSAK, Türkiye’deki sismoloji ve
arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile işbirliği ve koordinasyonun
sağlanmasını, araştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesini ve Türkiye’nin üye olduğu
uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini amaçlamaktadır. TUSAK Başkanlığı, Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 5902 sayılı
Kanununa dayanarak, daha önceden Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Komisyonlarından Türkiye Ulusal
Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) yürütücülük görevi 17.12.2009 tarihinden bu
yana AFAD Başkanlığınca yerine getirilmektedir.

14.1.2. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)
AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) İstanbul İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nün
çalışmalarına paralel Olarak her türlü afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en
az zararla atlatılmasını sağlamak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı
kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla kurulmuştur. İBB
Başkanı ve İl Kriz Merkezinden gelecek emirler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin
üzerine düşen görevlerini koordine etmek, belediyenin ilgili birimlerince arama kurtarma
ekiplerinin kurulması, eğitimlerinin yaptırılması, göreve hazır halde tutulmasını sağlamak,
dünyada, Türkiye'de ve Marmara'da sismik aktivite bilgilerinin sürekli takip edilerek haftalık,
yıllık raporlar hazırlamak, İstanbul'u meteoroloji bölgelerine ayırarak yağış bilgilerinin sayısal
ortama aktarmak, grafiklerini hazırlanmak ve belediyenin ilgili birimlerine bildirmek gibi temel
görevleri vardır.

14.1.3. 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
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düzenlemeye uygun olarak icra edilmektedir. TSK tarafından sağlanacak doğal afet yardımı
hayat kurtarma, kurtarılan insanların ihtiyaçlarının karşılanması, hayatlarının idame ettirilmesi
ve afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi boyutlarıyla gerçekleşmektedir. Özellikle
lojistik, ikmal, bakım, ulaştırma, sıhhiye, istihkam, muhabere birliklerinin sahip olduğu
yetenekler doğal afet desteğinde önem kazanmaktadır. 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 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.
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Marmara Bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem felaketi
neticesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 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 (DAK) Tabur Komutanlığı kurulmuş ve
uluslararası standartlarda teçhiz edilmiştir.

14.1.4. 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. 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.
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.
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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. Bununla
birlikte Genel Merkez tarafından geliştirilen yaklaşım ve sistemler çerçevesinde, yerel
ihtiyaçlar Şubelerimiz tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple Şubelerin afet yönetimi
kapasitelerinin geliştirmesi bu hedefin temel unsurları arasındadır.
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Uygulamalar
 AFAD, Afet koordinasyon merkezi, TSK, Kızılay gibi kuruluşların afet lojistiği
açısından faaliyetlerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. İncelediğiniz faaliyetleri sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti


Türkiye’de Acil Durum ve Afet Lojistik Planlaması

241

Bölüm Soruları
1) Kızılay'ın kuruluş amacı nedir?
2) Türkiye’de acil durum ve afet lojistik planlamasında TSK'nın rolü nedir?
3) Afet Koordinasyon Merkezi'nin kuruluş amacı nedir?
4) TSK DAK taburu hangi tarihte kurulmuştur.
a) 17 Ağustos 1999
b) 17 Ağustos marmara depremi sonrasında
c) Van depremi sonrasında
d) 15 Nisan 1995
e) 2000 yılında
5) AFAD ın görevleri nelerdir.
6) TSK İnsani yardım tugayı ne amaçla kurulmuştur.
7) AFAD Hangi bakanlığa bağlı çalışır.
8) AKOM aşağıdaki illerden hangisinde görav yapmaktadır.
a) İstanbul
b) Ankara
c) İzmir
d) Adana
e) Antalya
9) AKOM hangi amaçla kurulmuştur?
10) AFAD’ın illerde kurduğu müdürlüğün adı nedir?

Cevaplar
4) b, 8) a
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KAYNAKÇA
Afet

ve

acil

durum

müdahale

hizmetleri
yönetmeliği
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