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I

ÖNSÖZ
İnsanlık tarihi boyunca birçok medeniyetin yaşam sürdüğü, birçoğuna başkentlik
yapmış ve çevresindeki bölgeler ve kıtalara hükmetmiş zengin bir kültürü barındıran ülkemiz,
aynı zamanda bu büyük medeniyetlerin savaşların yanı sıra doğa kaynaklı afetler nedeniyle
yok oluşları ya da göçlerine sahne olmuş bir coğrafyada yer almaktadır. Müdahalede yetersiz
kalınarak, afete dönüşen bu doğa olaylarının oluştuğu bölgede ve etkileri itibariyle geniş
alanlardaki yaşamsal gereksinimlerin mümkün olan en kısa zamanda karşılanması büyük önem
taşımaktadır.
Bütünleşik afet yönetiminin maliyeti yüksek safhalarından biri olan iyileştirme safhası,
hayatı normal akışına getirmek ve afetin neden olduğu etkilerle birlikte, ekonomik ve sosyal
kayıpların giderilmesini sağlayacak, aynı zamanda mühendislik yaklaşımlar kullanılarak
bölgenin yeniden imarı ve inşasına dair fırsatlar sunabilmektedir.
Çok yönlü ve profesyonelce hazırlanmış iyileştirme planları ve doğru uygulamalar
bölgede afet öncesi hayatın doğal akışına dönülmesinden öte, çağdaş ve modern yaşam
koşullarının oluşmasına imkân sağlayacak aynı zamanda oluşması muhtemel bir sonraki afete
karşı bölgeyi dirençli hale getirecektir.
Görüldüğü gibi afetler, hayata dair her alanda değişim ve dönüşüme neden olabilir,
dolayısıyla çok değişkenli ve kapsamlı iyileştirme plan ve uygulamalarına yönelik,
sürdürülebilir ve yenilenebilir teorik ve pratik tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır
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KISALTMALAR

ABİS : Afet bilgi sistemi
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1.BÖLÜM:

AFET YÖNETİMİNDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ YERİ

2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afet yönetiminde iyileştirme çalışmalarının önemi ve yeri hakkında bilgi edinilir.

3

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet Bölgesi, Acil Durum ve Yardım nedir? Açıklayınız.
2) Afet Yönetimi nedir?
3) Türkiye’de Afetler ve Yol Açtığı Zararlar hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afet Bölgesi, Acil Durum ve
Yardım

Afet Yönetimi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Bölgesi, Acil
Durum ve Yardım
kavramlarının tanımı
öğrenilir ve birbirleri
ile bağlantısı öğrenilir.

Afet Yönetiminin tanım ve
uygulamaları hakkında bilgi
edinilir.
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Anahtar Kavramlar


Afet Bölgesi,



Acil Durum



Afet Yönetimi
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GİRİŞ

Afetler, toplulukların tehdit altında olduğu, genellikle yerel imkânlarla müdahalenin
yetersiz kaldığı, ulusal ve bazen uluslararası kaynakların seferber edilmesi gerektiği, büyük
can ve mal kayıplarına yol açan, yaşamın doğal akışını kesintiye uğratan, beklenmedik ve
istenmedik durumlardır.
Çoğunlukla, nerede, ne zaman, hangi büyüklükte, nasıl ve ne türde meydana geleceği
genellikle baştan bilinemeyen ve tahmin edilemeyen bu olaylar, pek çok ülkede büyük
kayıplara ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişme sürecinin yıllarca
sürebilen kesintilere uğramasına neden olmaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Afetler ile ortaya çıkan acil duruma ilişkin görevlerin (arama ve kurtarma çalışmaları,
geçici barınma, sağlık ve günlük ihtiyaçların karşılanması vb.) yerine getirilmesinden sonra,
sıra yerel toplulukların ve bireylerin elden geldiğince ivedilikle afet öncesi yaşam koşullarına
kavuşturulmasına gelmektedir. Bu ‘normale dönüş’ suresinin mümkün olduğunca kısaltılması
iyileştirme çalışmalarının başlıca çabasıdır.
İyileştirme görevi, kademeli bir sorumluluklar zinciri ile tanımlanmalıdır. İyileştirme
çalışmalarında, her ne kadar öncelikli olan hedef afet mağdurlarının zararlarının paylaşılarak
azaltılması ise de, güncel anlayışla iyileştirmenin, yerel ekonomik canlılığın yeniden
kazanılması, altyapının geliştirilmesi, sanayinin ve ticaretin desteklenmesi, toplumun eğitimi
ve iş gücünün katma değerinin yükseltilmesi, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin
sağlanarak toplumun olası bir yeni afet karşısında daha dirençli kılınması olduğu da
anlaşılmaktadır (Gülkan ve diğ., 2003).
Afetlerle Ulusal ve Uluslararası mücadelede, değişen koşullar ve ortaya çıkan yeni
durumlara yönelik olarak yeni tanzimler ve mevzuatlardaki güncelleştirmeler,
 Afete hazırlık, zarar azaltma, müdahale, can kayıplarının önüne geçilmesi,
 Yıllık % 3-4 e ulaşan ülkemiz kaynaklarındaki kaybın azaltılması ve
 Globalleşen Dünyada ekonomik ve sosyal dokuların tahribatına yol açacak zararları
azaltmaya yöneliktir.
Afetin büyüklüğü genel olarak bir olayın meydana getirdiği can kayıpları,
yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Bu
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değişik kavramlar içerisinde en kutsalı ve en önemlisi insan canı olduğu için kamuoyunda
afetin büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek
eğilimi vardır.
Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
 Olayın fiziksel büyüklüğü,
 Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı,
 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

1.1. AFET BÖLGESİ, ACİL DURUM VE YARDIM
1.1.1. Acil Durum
Olumsuz etkilerini en aza indirmek için acil önlemler alınmasını gerektiren beklenmedik
ve ani gelişen olay ya da;
Acil müdahale gerektiren ve yerel kapasitenin olayları belirleme ve yönetmede yetersiz
kaldığı durumlarda afetler sonrası oluşan durumu ifade etmektedir. .
Acil durumlar; ölümler, yaralanmalar, insanların yerlerini terk etmeleri, hastalık, sakatlık,
gıda güvensizliği, altyapının hasar görmesi ya da kaybedilmesi, zayıflamış ya da zarar görmüş
kamu yönetimi ve azalmış kamu emniyeti ve güvenliği durumlarını içerebilir.
Afetten etkilenen ülkelerde, bu durumlar çoğu kez aynı anda ortaya çıkar, yerel kapasiteyi
zorlar ve ekonomik ve sosyal faaliyetleri aksatır
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1.1.2. Afet Bölgesi
Afetin olumsuz sonuçlarından ciddi boyutlarda etkilenen ve yetkililerce acil yardıma
ihtiyaç duyulduğunda “Afet Bölgesi” ilan edilmesi şartı aranmaksızın doğal olarak ortaya
çıkan bölgelerdir.

1.1.3. Acil Yardım
Afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve açıkta kalan
ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma ve diğer
ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımlardır (Resmi,
Gazete, 08.05.1988).
Afet yönetimini gerektiren başlıca olaylar (Şekil, 1.1,2) şunlardır:
a) Deprem ve tsunami
b) Sel baskınları
c) Heyelanlar, çığ düşmesi, toprak kayması veya kaya düşmesi
d) Büyük ölçekteki kazalar (kara, deniz ve havada meydana gelen kazalar)
e) Kum ve toz fırtınaları, tayfun, hortum, ve diğer meteorolojik afetler
f) Tehlikeli ve salgın hastalıklar
g) Büyük yangınlar,
h) Nükleer, biyolojik ve kimyasal madde kazaları
i) Volkanik patlamalar, lava ve çamur akıntıları vb.
i) Savaş ve terör gibi şiddet olaylarından dolayı can, mal kaybı ve büyük göçler
f) Elektronik arızalar ve haberleşme gibi faaliyetleri devre dışı bırakabilecek siber
(cyber) saldırılar
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Şekil 0.1: Afetlere neden basilica olaylar ve etkilerini gösterir resimler

Şekil 0.2: Afetlere neden olan olaylar ve afet türleri
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1.2. YAKIN GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AFET YÖNETİMİ
Soğuk savaş sürecinde ve takip eden dönemde “savaş için sivil savunma” modelinin
“afet için sivil savunma” modeline dönüşmesi, geleneksel afet yönetim yaklaşımının önemli
bir aşamasını oluşturmuştur.
İnsan yapımı tehlikeler ve bu tehlikelerin oluşturduğu riskler, eğer olay (lar) ın
temelindeki nedenler bilinebilir ve uygun sakınım (mitigation) yaklaşımları uygulanabilirse
önlenebilirdir. Birçok uluslararası organizasyon hem doğal hem de insan yapımı afetlerin
hızla artan etkileri ve bu afetlerin hem doğal hem de yapılı çevre üzerinde oluşturduğu ağır
baskı konusunda insanları, yerel, ulusal ve uluslararası kurumları uyarmaktadırlar.
Bu organizasyonlara örnek olarak Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), HABITAT (Birleşmiş Milletlere Bağlı), Dünya Bankası – Afet
Azaltımı ve İyileştirme için Küresel Hizmet Birimi (WB-GFDRR), Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRCRCS) ve dünyanın önemli reasürans (re-insurance)
kurumları olan Swiss Re ve Munich Re sayılabilir.
Günümüzde afetlerin artan etkileri ile baş edebilmede ulusal ve Uluslararası
kurumların kapasiteleri geleneksel afet yönetim sistemi yaklaşımları çerçevesinde yeterli
olamamaktadır.
Afetlerle mücadelede geleneksel yaklaşımların ağırlıkla odaklandığı süreçler afet
sonrası müdahale ve iyileştirme aşamalarını işaret etmektedir. Ancak afet sonrası çalışmaların
afetlerin olumsuz etkilerini azaltmada etkili olamadığı görülmektedir. Bu gelişmeler üzerine
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren geleneksel afet yönetimi anlayışında köklü değişiklikler
yaratacak dönüşümü gösteren uluslararası afetler politikası yaklaşımı ön plana çıkmaya
başlamıştır.
Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos
1999 Marmara Depremi’dir.
Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet
yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.
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Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının
yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanmasını zaruri kılmıştır.
Afet yönetiminde geleneksel yaklaşımın yürütülmesinde uzman organizasyonların
oluşturulmasından önce genel olarak Sivil Savunma ve Korunma birimleri önemli roller
üstlenmişlerdir. Bu birimlerin hem kuruluş felsefesi hem de görev tanımları gereği yoğunlukla
bir afet olayından sonra görev almaları planlanmıştır. Sivil Savunma ve Sivil Korunma
sistemlerinin aslında geleneksel afet yönetim sisteminin temelini de oluşturduğu söylenebilir.
Ülkemizde afetlere de müdahale edebilmek için 1868 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti
kurulmuştur. Bu kuruluş̧ Cumhuriyet döneminde Kızılay Derneği adını alarak faaliyetlerini
sürdürmeye başlamıştır. Kızılay günümüzde afet yöneten bir dernek olmaktan çok, afet
anında acil ihtiyaç̧ olarak ortaya çıkan temel gıda, geçici barınma ve kan temini gibi
konularda afetzedelere yardım eden kuruluş̧ olarak çalışmaktadır.

1.2.1. Afet Bilincinin Uluslararası Boyutu
1990'ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve
sermayenin, ülke sınırlarının dışına taştığı dünyamızda, sınır tanımayan doğal afetlerin
meydana gelmesi yalnız afetin olduğu ülke veya yakın ülkeleri değil dünya genelinin
ekonomik ve sosyal dengelerini de etkileyebilmektedir (büyük göçler, dünya metal
borsasındaki durgunluk, tüketimin azalması, salgınlar, motivasyon kaybı, güvenlik sorunları,
mülteci krizleri vb.). Bu nedenlerle 1990-2000 yılları arası Birleşmiş Milletler tarafından
“Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası 10 Yılı” olarak ilan edilmiş ve üye ülkeler
afetlerle mücadelede işbirliği yapmaya davet edilmişlerdir.

1.3. AFET YÖNETİMİ
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının yok edilmesi veya azaltılması amacıyla afet
öncesi ve sonrasında yapılması gereken faaliyetlerin planlanması,

yönlendirilmesi,

desteklenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla,
kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda kullanımını gerektiren bir yönetim olarak
tanımlanmaktadır.
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Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere afet yönetimi, çok yönlü, çok aktörlü, çok disiplin
gerektiren, kapsamlı, dinamik ve karmaşık bir yönetim şeklidir. Ayrıca, çok katmanlı ve çok
aşamalı bir süreçtir. Çok katmanlıdır; çünkü bireyden başlar, ulusal ve giderek uluslararası
birçok kamu ve özel kurum ve kuruluşları bu surecin belirli noktalarında yer alır. Ayrıca,
içinde zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme aşamalarını barındırmaktadır
(Şahin, 2009; Ergunay, 2008).
Kapsamlı afet yönetimi ilk olarak 1979 yılında Amerikan Ulusal Valiler Birliği
(TheNationalGovernors’ Association) tarafından; zarar azaltma (mitigation), hazırlıklı olma
(preparedness), müdahale (response) ve iyileştirme (recovery) olarak dört aşamalı bir döngü
halinde tanımlanmıştır (Şekil 1.3)

Şekil 0.3: Afet yönetimi döngüsü

AFAD ile birlikte, ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş
olup, getirilen bu model ile öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir.
Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet
ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden
tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek
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önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.

Afet yönetimi,
•

Afet öncesi (risk yonetimi),

•

Afet anı ve sonrası (kriz yönetimi) olmak üzere iki aşamada toplanabilir.
Afetle mücadelede başarılı olunabilmesi için, karar vericilerde, kurumlarda,

çalışanlarında vizyon, özveri, çalışma azmi, yükü ve sorumluluğu paylaşma zihniyetinin
olgunlaşması gerekmektedir. Bu noktada risk yönetimi ve kriz yönetimi arasındaki ayrımı
tanımlamakta fayda vardır.
Risk, gelecekteki belirli bir zaman içerisinde, belirli bir tehlikenin, bu tehlikeye
maruz olan değerler veya tehlike altındaki unsurlarla, bunların zarar veya hasar
görebilirliklerine bağlı olarak, verebileceği zararları ifade eder (Şekil 1.4,5).

Modern afet yönetimi sisteminde;
kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve erken uyarı, eğitim ve toplumsal bilinç
gibi afet öncesi korumaya yönelik olan çalışmalara “risk yönetimi” denilirken;
etki analizi, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet sonrası koşulları
düzeltmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara ise “kriz yönetimi” adı verilmektedir
(Kadıoğlu, 2008).
Zaman zaman risk ile afet aynı şeylermiş gibi algılanmaktadır. Oysa tanımlar dikkatli
incelendiğinde;
afetin, olmuş bir olayın yol açtığı kayıp ve zararların tümünü ifade ettiği,
riskin ise, olay olmadan önce yol açabileceği olumsuz sonuçların belirlenmesi veya
tahmin edilmesi faaliyetleri olduğu görülmektir.
Kriz ise, olağanüstü bir olay veya afet ile ortaya çıkan güç durum ve dönemler
olarak tanımlanabilir (Şekil 1.4,5).
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Kriz yönetimi, afet durumunda oluşan sorunların belirlenip en kısa sürede en az
zararla atlatılması için gerekli kararların süratle alınması ve uygulanması faaliyetlerini kapsar.
Birbirleriyle ilişki içinde bulunan çalışmaların, birbirini takip etmesi ve veya birbirlerini
etkilemesi nedeniyle bir süreç içinde sürdürülebilir ve devamlılığı esas olmalıdır (Şahin,
2009; Sarp, 1999; Gökçe ve Tetik, 2012).

Şekil 0.4: Afet yönetiminde afet öncesi ve sonrası evreler

Şekil 0.5. Bütünleşik afet yönetiminde evreler ve uygulamalar
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Risk, sadece ihtimal, talih, şans, ihtimaliyet, olasılık, tesadüf, rast gelmek, kader, rastlantı
vb. anlamına gelmez. Risk, tehlikenin oluşum olasılığı, olası etkisinin şiddetini içeren bir
kavramdır (Şekil, 1.6,7) .
Tehlike (hazard): Afet yönetiminde tehlike; “Can ve mal kayıplarına neden olmak ile
birlikte toplumun sosyo-ekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve
kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğal, insan ve teknolojik kökenli oluşum,
olay veya olaylar zinciri” olarak tanımlanabilir (Şekil 1.6).

Şekil 0.6. Risk ve tehlike

Diğer bir deyişle, tehlike bir tehdittir ve aynı zamanda gelecekte olabilecek bir afetin
kaynağıdır.
İngilizcede kesin hasar ve zarara neden olan tehlikeler “hazard”; belirsiz olan yani risk
tanımına yakın olan tehlike için “danger” kelimesi kullanılmaktadır. Örneğin, tehlikeli atık,
hazard; ısırıp ısırmayacağı kesin olmayan köpek ise danger’dır (Kadıoğlu, 2011).
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Şekil 0.7. Risk kavramı ve risk değerlendirilmesi

Risk aynı zamanda potansiyel Kayıplardır. Belirli bir alanda, tehlike olasılığına göre
kaybedilecek değerlerin ölçüsünü veya bir olayın doğurabileceği sonuçların toplamını ifade
eden kavramdır. Sigortacılıkta ve mühendislikte kayıp olasılığı olarak da adlandırılır.
Afetler meydana gelmeden tedbirli davranmak, afet olduktan sonra hayatı normale
döndürmekten çok daha kolay ve masrafsızdır. Bütün dünyada afet yönetiminin dört evresi;
 Afet öncesi hazırlık
 Zarar azaltma
 Afet sonrası müdahale ve
 İyileştirme çalışmaları olarak tanımlanmıştır.
Afete ne kadar hazırlıklı olur, ne kadar zarar azaltma çalışmalarına önem verirsek, afetten
maddi ve manevi anlamda o kadar daha az zararla çıkacağımız ve iyileştirme çalışmalarına o
kadar daha az kaynak aktarmak mecburiyetinde kalacağımız bilinmelidir. Yerel kaynakların,
ülke ekonomileri ve insan kaynaklarının afete müdahale, zararların azaltılması ve iyileştirme
çalışmalarında yetersiz kalınması durumunda uluslararası müdahale zorunlu hale gelmektedir.
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1.4. İYİLEŞTİRME
Afetten etkilenen toplulukların yaşamsal gereksinimlerini mümkün olan en kısa
zamanda ve en akıcı yöntemlerle karşılamak ve hayatın bir an önce normal hale getirilmesini
sağlamak, afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıplar konusunda yaraların bir an önce
sarılmasını sağlamak, afetten etkilenen topluluklar için güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam
çevresi oluşturmak için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
Bu düzenlemeler yardımların ne şekilde yapılacağını, mülki amirlere verilen
olağanüstü

yetkileri

ve

sorumlulukları,

afet

bölgelerinde

yapılacak

teknik

işleri

düzenlemektedir.
29/5/2009 sayılı 5902 sayılı «AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN» a göre;

MADDE 2
g) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik
faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı ifade eder.
Afet yönetimi evrelerinde "iyileştirme", farklı çalışmacılar tarafından farklı içeriğe ve
aşamalara sahip olarak tanımlanır.
Aslında, ülkelerin farklı afet ve acil durum yönetimi yapılarına bakıldığında bu durum
şaşırtıcı değildir. Örneğin, Sey (1999), iyileştirme aşamasını, geçici sosyal alt yapının
kurulması olarak tanımlanan ve normal yaşama geçinceye kadar barınma, beslenme ve alt
yapı hizmetlerine ait geçici çözümlerin yer aldığı ve afetin oluşundan bir, iki hafta sonra
başlayıp kalıcı konutların yapımı tamamlanıncaya kadar geçen süre olarak tanımlar.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTU) Afet Yönetim Merkezi (2001); iyileştirmenin,
altyapıyı, halkın sosyal ve ekonomik hayatını normale döndürmek için harcanan çaba
olduğunu belirtmektedir. Bazı araştırmacılar bu aşamaya, yeniden inşa aşamasını dâhil
etmekte ve bu aşamayı afetten etkilenen toplulukların ihtiyaçlarının en az afet öncesindeki
veya mümkünse daha ileri bir düzeyde karşılanana kadar devam etmesini öngörmektedir.
İyileştirme aşamasında üzerinde ağırlıkla durulması gereken diğer bir faaliyet,
afetzedelerin afetten zarar gören evlerinin ve kamu binalarının onarılması ve gelecekte
meydana gelebilecek afetlerin etkilerine karşı güçlendirilmesidir. Zira afetlere dayanıklı yapı
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üretmek kadar, afetten hasar görmüş yapıların onarım ve güçlendirilmesi de önemli bir
konudur. Afetten hasar gören yapıların onarımında yapıya önceki dayanıklılığını
kazandırmak, güçlendirilmesinde ise taşıyıcı sisteme gelebilecek afet etkilerinin daha iyi
karşılanması hedeflenmelidir (Yılmaz, 2003).
•

Bazı araştırmacılar iyileştirme evresine yeniden inşa evresini de dâhil etmekte ve bu
evreyi afetten etkilenen toplulukların ihtiyaçlarının en az afet öncesindeki veya
mümkünse daha ileri bir düzeyde karşılanana kadar devam etmesini öngörmektedir.

•

Enkaz kaldırma, yer seçimi ve zemin etütlerinin ardından yeniden yapılanma
çalışmalarına geçilir. Böylece afet öncesi durumdan daha iyi standartlarda bir toplum
yaşantısı için fiziki koşulları yenileme ve iyileştirme imkânı bulunur. Bu yönüyle
bakıldığında afetler genellikle sebep oldukları can ve mal kayıplarıyla yaygın bir
yıkıma neden olmalarının yanında, topluma yeniden ve daha iyi koşullarda
yapılanmak için önemli bir şans tanırlar (Kadıoğlu, 2008).

•

Burada yapılması gereken, eski hataları ve yanlışları tekrarlamak değildir. Edinilen
kötü tecrübeler ışığında planlı ve sürdürülebilir bir kalkınmayı mümkün kılacak
biçimde yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Hasar Tespit: Türkiye’deki uygulamada yalnızca yapıların gördüğü hasarın resmen tespiti
yerine getirilmektedir.
Yardımlar ve Hak Edişler: Kamu eliyle afetzede hak sahiplerine konut üretimi ve teslimi,
evini yapana yardım, kiralama, onarım – tamir, olum ve sakatlık yardımları vb. hususları
kapsar. Belediye yönetiminde bulunan yerleşme alanlarındaki ruhsatlı yapı stokunun zorunlu
deprem sigortasına konu edilmesi ile Türkiye’de afetzedelere kentsel alanlarda konut sağlama
zorunluluğu kalkmıştır.
Kamu Eliyle Konut Sunumu Süreci: Jeolojik şalışmalar ve yer secimi, imar planları,
vaziyet planlarının hazırlanması, kamulaştırma, işlerin ihalesi, borçlandırma ve konut dağıtımı
işlerini kapsar.
Sosyal İyileştirme: Büyük bir afet sonrasında toplumda uzun dönemli sosyal sorunların göz
ardı edilemeyecek konular olduğu bugün Türkiye’de daha iyi anlaşılmaktadır.
Yerel Ekonominin İyileştirilmesi: Afet zararlarının giderilmesinde topyekûn iyileştirme’
kavramlarının dünyada giderek yaygın kabul gördüğü günümüzde, afet bölgelerinde üretken
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ve çoğaltan etkileri olan yatırımların yapılması, tüketimi körükleyen pasif yardımlardan daha
yaşamsal önemde görülmektedir.

1.5. TÜRKİYE’DE AFETLER VE YOL AÇTIĞI ZARARLAR
Tarihi devirlerden bu yana Türkiye büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal
kaybına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmıştır. Bu doğal tehlikeler arasında başta
depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık ve önemli
oranda zararlara yol açmıştır.
Yirminci yüz yılın başlangıcından bu yana meydana gelen doğal afetler sonucunda
87.000 kişi hayatını kaybetmiş, 210.000 üzerinde kişi ise ciddi oranda yaralanmıştır. Ayrıca
bu afetler sonucunda 651.000 civarında konut yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
Son 65 yıl içinde doğal afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistikleri dikkate
alındığında, hasarın % 61'inin depremler, % 15'inin heyelanlar, % 14'ünün su baskınları, %
5'inin kaya düşmeleri, % 4 nün yangınlar ve % 1'inin meteorolojik kökenli afetler (çığ, fırtına,
vb.) nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından olan Alp–Himalaya kuşağı içinde yer alan
ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
Ülkemizde yıkıcı bir deprem her 1.5 yılda veya daha kısa bir süre içinde meydana
gelmektedir.
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre ülkemiz topraklarının yaklaşık % 92'si
farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içinde yer almakta ve nüfusun aşağı yukarı
% 95'ide bu alanlarda yaşamaktadır

1.6. AFETLERİN OLASI SONUÇLARI
İyileştirme çalışmalarının hangi eksende yürütüleceği ve verimli kılınacağının
belirlenebilmesi işin afetlerin olası sonuçlarının ve etkilerinin önceden ortaya konması ve bu
doğrultuda iyileştirme çalışmaları için ilgili plan ve eylemlerin gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Bu anlamda afetlerin genel anlamda olası sonuçlarını aşağıda verilen şekilde
sıralamak mümkündür.
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1. Çeşitli güç ve genişlikte olurlar
2. Alt yapıyı bozarlar.
3. Şok tesiri yaratırlar.
4. Ölüm, sakat ve öksüz kalma gibi sonuçlar doğurur.
5. Bulaşıcı ve salgın hastalıkların artmasına neden olurlar.
6. Eğitim ve öğretimi aksatır.
7. Emniyet ve asayiş hizmetlerini aksatır.
8. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma işlemleri yavaş işleyebilir.
9. Devletin ve özel kurumların planladığı yatırımları geciktirir.
10. İkincil afet olarak yangınlar çıkabilir.
11. Barındırma, yedirme ve giydirme sorunları doğurur.
12. İşsizliği artırır.
13. Psikolojik bozukluklar doğurabilir.
14. Ulaşım ve haberleşmede aksaklıklar olabilir.
15. Yörenin ekonomik yapısını bozar.
16. Toplumun sosyolojik ve kültürel yapısını değişime uğratır
17. Demografik yapıyı değiştirebilir
18. Küresel Ekonomik dengeleri bozabilir
19. Çevre sorunlarına yol açabilir
20. Ulaşımın ve haberleşmenin aksaması
21. Tarımsal alanlarda ve ziraatta zarar ve değişimlere yol açar
22. Atmosferik değişimlere yol açabilir
23. Bölgesel ekonomik değişimler ve rant artış ve azalımlarına yol açar
24. Tüketim kültüründe önemli oranda değişimlere neden olur
25. İnanç bağlılıklarında artışlara yol açar
26. Canlı türleri ve bitki dokusunda değişimlere yol açabilir
GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ AFETLER, HAYATA DAİR HER ALANDA DEĞİŞİM
VE DÖNÜŞÜME NEDEN OLABİLİR, DOLAYISIYLA ÇOK DEĞİŞKENLİ VE
KAPSAMLI

İYİLEŞTİRME

PLAN

VE

UYGULAMALARINA

YÖNELİK,

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLENEBİLİR TEORİK VE PRATİK TECRÜBEYE
İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR
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BÖLÜM SONU SORULARI
1-) Afet bölgesi nedir?

2-) Acil yardım gerektiren başlıca durumlar nelerdir?

3-) Afetlerin sebepleri nelerdir?

4-) En doğru afet yönetimi nasıl olmalıdır?

5-) Tehlike ve risk kavramları ne anlama gelmektedir?
6-) ‘’…….. sadece ihtimal, talih, şans, ihtimaliyet, olasılık, tesadüf, rast gelmek,
kader, rastlantı vb. anlamına gelmez. …….. tehlikenin oluşum olasılığı, olası etkisinin
şiddetini içeren bir kavramdır’’. Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tehlike
b) Risk
c) İyileştirme
d) Hazırlık
e) Müdahale

7-) ‘’……; “Can ve mal kayıplarına neden olmak ile birlikte toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara
zarar verme potansiyeli olan doğal, insan ve teknolojik kökenli oluşum, olay veya
olaylar

zinciri”

olarak

tanımlanabilir’’.

Boşluğa

gelebilecek

uygun

ifade

aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazırlık
b) Risk
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c) İyileştirme
d) Tehlike
e) Zarar azaltma

8-) ‘’………..: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine
yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı ifade eder’’. Boşluğa gelebilecek uygun
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hazırlık
b) Müdahale
c) İyileştirme
d) Tehlike
e) Zarar azaltma

9-) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin olası sonuçlarından biri değildir?
a) Atmosferik değişimlere yol açabilir.
b) Şok tesiri yaratırlar.
c) Demografik yapıyı kesinlikle değiştirmezler.
d) Çevre sorunlarına yol açabilir.
e) Alt yapıyı bozarlar.

10-) ‘’……….; olağanüstü bir olay veya afet ile ortaya çıkan güç durum ve dönemler
olarak tanımlanabilir’’. Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Risk
b) Müdahale
c) İyileştirme
d) Kriz
e) Zarar azaltma

Cevap Anahtarı
6-)B 7-)D 8-)C 9-)C 10-)D
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2. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YASAL DÜZENLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İyileştirm çalışmalarındaki yasal düzenlemelere dair örnekler çerçevesinde bilgi
edinilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet Yönetimi Tarihsel Süreci hakkında bilgi veriniz.
2) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın görev ve sorumlulukları nelerdir?
3) Afet bilinci nedir? Uluslararası ölçekte nasıl değerlendirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Yönetimi Tarihsel Süreci

Afet Yönetimi Tarihsel Süreci
hakkında bilgi edinilir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD)

Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) hakkında
bilgi edinilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


AFAD



Hasar Tespit



İyileştirme
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GİRİŞ
Afetler açısından ülkemiz tarih öncesi çağlardan günümüze değin yazılı ve sözlü
kaynaklara konu olmuştur. Başta depremler olmak üzere çok sayıda afet, gerçekleştiği
bölgelerin sosyal dokusu ve ekonomik yapısını tahrip etmiş, savaşlara, isyanlara ve göçlere
neden olmuştur. Binlerce yıl süresince bölgemizde tekrar, tekrar gerçekleşen olaylar, afetlerle
mücadelede olayın oluş şekli ve etkilerinin bilinmesi ve bu doğrultuda önlem hazırlık ve
müdahalelerin yapılabilmesi için laboratuvar niteliği oluşturmuştur.
Ülkemizde iyileştirme çalışmaları iki temel kanun kapsamında yapılmaktadır: 5902
sayılı 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’unun 10. Maddesi ve 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle yapılacak Yardımlara Dair” Kanunun ise belki de % 90’ı afet sonrası
müdahale ve iyileştirme çalışmaları ile ilgilidir.

2.1. AFET YÖNETİMİ TARİHSEL SÜRECİ
Geçmişten günümüze Afetlerle mücadelede çok sayıda farklı kurum ve teşkilatlar
görev almış olup, Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım
gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğmuştur. 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı
Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay, daha sonra değişik
isimler altında faaliyetler sürdürmüş, 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır.
Ülkemizde Kızılayın yanısıra, Acil durumlara müdahale, toplumun eğitilmesi, yardım
ve hazırlıkların yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmak üzere 1959 yılında
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 1965 yılında ise İmar ve İskan Bakanlığı bünyesinde
Afet İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Her iki kurum 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı kanunun 17 Haziran 2009'da Resmî
Gazete'de yayımlanmasıyla lav edilerek, Başbakanlık'a bağlı olarak çalışan ve kısa
adı AFAD olan, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur.
Referandum ile 16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran
seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte, "Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile, Başbakanlığa bağlı olan AFAD, yeni sistemde İçişleri
Bakanlığına bağlanmıştır. Kurumun kurul ve hizmet birimleri, “Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili
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kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında” isimli 4 numaralı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci bölümünde yeniden tanımlanmış ve değişiklikler
gerçekleştirilmiştir.

Kurumun temel görev ve amacı kısaca, Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet
esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve
koordinasyonunu gerçekleştirmektir.
Türkiye’de afet yönetim sistemi ve uygulanan ulusal stratejiler, zaman içerisinde
önemli politika değişikliklerinin yapıldığı dönemlere sahip olup; Gökçe ve Tetik, (2012)
Bunları;

•

1944 yılı öncesi,

•

1944 -1958 yılları arası,

•

1959 - 2009 yılları arası ve

•

2010 yılı itibariyle afet yönetim
Sistemi olmak üzere 4 farklı donem olarak ele almış ve aşağıda sunulduğu şekilde

detaylandırmışlardır.

2.1.1. 1944 Yılı Öncesi Afet Yönetimi (Olay Sonrası Müdahale Dönemi)
Tarihsel dönemlerden bu yana, ülkemizde afet olaylarına resmi bakış açısı hep afetler
olduktan sonra, bu olaya müdahale etme ve etkilenen insanlara acil yardım yapma şeklinde
olmuştur. Etkilenen insanların acil barınma, beslenme, yiyecek, giyecek, tıbbi ilk yardım,
geçici ve daimi barınma sorunlarına eldeki imkânlar ölçüsünde çözüm bulunmaya
çalışılmıştır. Bu dönemde yapılan acil yardımlar, Kızılay Derneği ve halkın gönüllü
yardımları kanalıyla gerçekleştirilmiştir. 1509 İstanbul depremi örneğinde olduğu gibi, ara
sıra Osmanlı otoriteleri tarafından alınan kararlarla, hazineden halka, daimi iskân sorunlarının
çözülmesi için, karşılıksız, bağışlar da yapılmıştır.
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2.1.2. 1944 Yılı Öncesi Afet Yönetimi (Olay Sonrası Müdahale Dönemi).
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurulmasından, 1940’ lı yılların ortalarına
kadar doğal afetlere müdahale ve iyileştirme faaliyetleri “Türkiye Kızılay Derneği” eliyle
yürütülmüştür. Bu dönemde arama kurtarma faaliyetleri yerel halk ve askeri birlikler
tarafından yürütülmüş, etkilenen halkın acil ihtiyaçları Kızılay şemsiyesi altında oluşturulan
imdat komiteleri tarafından karşılanmıştır. Kısa ve uzun süreli iyileştirme faaliyetleri ise
Valilerin başkanlığında, Kızılay tarafından organize edilen komiteler eliyle yürütülmüştür.
1935 - 1943 yılları arasında, Türkiye’de birçok su baskını ve ani taşkınların meydana
gelmesi, bu olaylar nedeniyle önemli ölçüde can ve mal kayıpları ile karşılaşılması üzerine,
1943 yılında 4373 sayılı “Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma” adı altında yeni
bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere de Bayındırlık
Bakanlığı’na bağlı “Su İşleri Reisliği” adı altında bir birim kurulmuştur. Bu yasa Cumhuriyet
döneminde, doğal afet zararlarının azaltılmasına yönelik ilk yasadır (Yılmaz, 2003; JICA,
2004).
2.1.3. 1944 – 1958 Dönemi Afet Yönetimi (Kısmen Zarar Azaltıcı Önlemler)
1939-1944 yılları arasında, 26 Aralık 1939 “Büyük Erzincan Depremi (M:8)” ile
başlayıp, kısa aralıklarla, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, 5 yıkıcı deprem meydana gelmiş
[Niksar-Erbaa (M:7.2), 1942; Adapazarı-Hendek (M:6.8), 1943; Tosya-Ladik (M:7.5), 1943;
Bolu-Gerede (M:7.4), 1944] ve bu depremler nedeniyle yaklaşık 44,000 kişi hayatını
kaybetmiş, 100,000 kişi yaralanmış ve yüz binlerce yapı yıkılmış veya hasar görmüştür.
Bu depremlerin Türkiye’de çok büyük can ve mal kayıplarına yol açması üzerine, o
günün Hükümeti, deprem olaylarının yol açabileceği sorunların, yalnızca yıkılan yapıların
yerine yeni binalar yapılarak çözülemeyeceği ve ülkede mutlaka deprem zararlarının
azaltılması konusunda yeni bazı düzenlemeler yapılması gerektiği gerçeğini kavramış ve
22 Temmuz 1944 tarihinde, 4623 sayılı
“Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra
Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”
adı altında yeni bir yasal düzenleme yapmıştır.
Ana amacı, depremler olmadan önce alınacak önlemlerle, depremlerin neden
olabileceği can ve mal kayıplarını azaltmak, depremlere karşı hazırlıklı olma konusunda
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merkezi ve yerel düzeyde yapılması gereken çalışmaları düzenlemek ve depremlere
zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etmek olan bu yasada daimi iskân çalışmaları ile
ilgili hükümler bulunmamakta ve bu konunun çözümü için eskiden olduğu gibi, doğal afete
uğrayan bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına bağlı olarak, ayrı ayrı afet yardımı kanunları
çıkarma yolu tercih edilmiştir. Kısaca bu yasa, deprem afetinin zarar azaltma, hazırlıklı
olmayı ve acil iyileştirme faaliyetlerini kapsamaktadır.
1956 yılında, zamanına göre oldukça modern olan, 6785 sayılı İmar Kanunu
çıkarılmıştır. Türkiye’de imar, yerleşme, yapılaşma ve doğal afetlerle ilgili problemlerin
yoğunlaşması üzerine, bu hizmetlerin, asli görevi kamu yapıları ile mühendislik yapılarının
projelendirilmesi, inşası ve denetimi olan Bayındırlık Bakanlığı bünyesi içerisinde etkin
olarak yürütülemediği anlaşılmış 1958 yılında, 7116 sayılı yasa ile “İmar ve İskân Bakanlığı”
kurularak, fiziksel planlama, imar planlaması, yapı malzemeleri, afet hizmetleri, su işleri,
konut politikaları, belediyelerin alt yapı hizmetleri, harita alımları ile ilgili görevler bu
Bakanlığa aktarılmıştır.
2.1.4. 1959 - 2009 Dönemi Afet Yönetimi (Afet Yönetimi, Yerleşme ve
Yapılardan Sorumlu Bakanlık)
İmar ve İskân Bakanlığı’nın kurulması ile birlikte Türkiye’nin doğal afetlerle ilgili
faaliyetleri yeniden hız kazanmış ve 1959 yılında, bugün de çeşitli değişiklikler yapılarak
halenyürürlükte olan “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
yapılacak Yardımlara Dair” 7269 sayılı kanun çıkarılmıştır.
Kısaca “Afetler Kanunu” olarak da bilinen bu yasayla, Cumhuriyet döneminde afete
uğrayan topluluklar için çıkarılmış bulunan birçok yardım yasası, bir araya toplanmış, o tarihe
kadar yalnızca depremleri ve su baskınlarını kapsayan zarar azaltma faaliyetleri, Türkiye’de
etkin olan heyelanlar, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ düşmeleri ve benzeri doğal kökenli
afetler olarak genişletilmiş ve doğal afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, sırası ve
sonrasında, gerek merkezi ve gerekse yerel ölçekte, yapılması gereken çalışmalar yeniden
düzenlenmiştir. Bu yeni yasayla başta 4623 sayılı yasa olmak üzere, 9 yardım yasası
yürürlükten kaldırılmıştır.
Çıkarıldığı tarihte uluslararası alanda en çağdaş ve kapsamlı afet kanunlarından biri
olarak değerlendirilen, birçok ülke tarafından örnek alınan bu kanun 1960-1967 yılları
arasında çok yoğun olarak yaşanan deprem tecrübeleri ile revize edilen kanun, 1992 yılında
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meydana gelen Erzincan depreminden sonra, doğal afetlerin yalnızca fiziksel kayıplara değil,
göç, işsizlik, üretim kaybı gibi sosyal ve ekonomik kayıplara yol açtığı, mevcut 7269 no'lu
yasa ise bu tür sosyal ve ekonomik kayıpları azaltmaya imkân vermediğinin anlaşılması
üzerine 28.08.1992 tarihinde çıkarılan 3838 sayılı, Kanun ile bu eksikler giderilmeye
çalışılmıştır.
17 Ağustos 1999 İzmit depreminin yol açtığı büyük can ve mal kayıpları, deprem
bölgesinin genişliği ve nüfus yoğunluğu, ortaya çıkan sorunların ivedilikle çözülebilmesi için
Hükümet, TBMM’den Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarılması yetkisini almaya
yönelmiştir. Bu amaç için Hükümet, TBMM’den, depremden sekiz gün sonra, 4452 sayılı
yetki yasası ile KHK çıkarma yetkisi almıştır.
Zorunlu Deprem Sigortası (27 Aralık 1999, KHK no: 587); Yapı Denetimi Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname (10 Nisan 2000, KHK no:595) gibi, Deprem zararlarının
azaltılabilmesi için çok önemli KHK ve yönetmelikler çıkarılmıştır.

2.1.5. 2010 ve Sonrası, Kurumsal Yapılanma ve Afet Yönetimi’nde Yeni Dönem
Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası, 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi’dir.
Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet
yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.
Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının
yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanmasını zaruri kılmıştır.

2.2. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)
29.05.2009 tarih, 5902 sayılı yasa ile afetlerde,
İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (1959),
Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve
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Bayındırlık Bakanlığına Bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatılarak (2000)
2009 yılında Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
kurularak, afet ve acil durumların tek merkezden koordineli olarak yürütülmesini sağlayacak
bir çatı yapı oluşturulmuş,
"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında” 15/7/2018 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile, Başbakanlığa bağlı olan
AFAD, yeni sistemde İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır (Şekil 2.1).

Ülkemizde Afet yönetimi odağına yerleştirilen bu kurum, başbakanlık ve bakanlık
düzeyinde, çok sayıda danışma ve icracı kurulların yanı sıra, merkez ve taşra teşkilatlarını
barındıran daire başkanlıkları, müdürlüklerden oluşurken, afet ve acil duruma hazırlık ve
müdahale aşamalarının değişik safhalarında görev icra eden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
İller Bankası, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Kızılay Genel
Müdürlüğü gibi kurumlar ile Yerel yönetimler bazında vali ve kaymakamlar ile koordineli
olarak Afet yönetimini şekillendirmektedir.
AFAD ile birlikte, ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş
olup, getirilen bu model ile öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir.

Şekil 2.0.1: Afet kurumları

Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet
ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden
tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek
önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir (Şekil 2.2).
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2018 yılı öncesi Daire Başkanlıkları

2018 yılı sonrası Daire Başkanlıkları

Şekil 2.0.2: AFAD Daire Başkanlıkları.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,
afetlerin önlenmesi ve
zararlarının azaltılması,
afetlere müdahale edilmesi ve
afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması
amacıyla gereken faaliyetlerin


planlanması,



yönlendirilmesi,



desteklenmesi,



koordine edilmesi ve



etkin uygulanması

için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu
alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı
esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.
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2.3. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD)
Ülkemizde afet ve acil durumların yol açtığı zararların en aza indirilmesi, etkin müdahale ve
iyileştirme çalışmalarının yürütülmsi ve koordine edilmesini sağlamak amacıyla çok sayıda
daire başkanlığı, kurul, komisyon ve çalışma komisyonlarını içerisinde barındıran Başkanlığın
Afet ve Acil Durumlar sonarında hayatın normal akışına döndürülmesi, yardımların hızlı bir
şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi konuları İyileştirme Dairesi başkanlığı tarafından
yürütülmektedir.

2.3.1. İYİLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Daire Başkanlığı bünyesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde iyileştirme
çalışmalarını koordine edecek ve yürütecek birimler mevcuttur.
2.3.1.1. İyileştirme Dairesi başkanlığının görevleri
a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin
tedavi,

iaşe,

ibate,

sosyal

ve

psikolojik

destek

hizmetlerini

yürütmek.

c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin
yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri
denetlemek.
ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına
sunmak, onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme
raporlarını hazırlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
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2.3.1.2.Çalışma Grupları
Daire başkanlığının yardım, proje, etüd-yapım, psikososyal hizmet, mekânsal planlama ve
yatırım alanlarında odaklanan çok sayıda çalışma grubu bulunmaktadır.

Uluslararası Yardımlar Çalışma Grubu
1. Yabancı bir ülkede meydana gelen afet ve acil durumları gerek BM OCHA, AB
ECHO gibi uluslararası kuruluşlar gerekse uluslararası haber kaynaklarının takibi
vesilesiyle ve AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile irtibat halinde kontrol
etmek, olaylarla ilgili güncel raporlar hazırlamak.
2. Yabancı bir ülkede meydana gelen afet ve acil durum sonucunda söz konusu ülkelere
sağlanan tıbbi ilk yardım, acil gıda, giysi, acil barınma gibi temel ihtiyaçlarının
planlanmasını yaparak temin edilmesi için projeler hazırlamak.
3. İhtiyaçların yerelden satın alınarak, yerelden teminin mümkün olmaması durumunda
ise Türkiye'den tedarik edilmesi suretiyle, nakdi yardım yaparak, BM Ajansları ile
işbirliği halinde, Türk Kızılay'ı ve TİKA ile işbirliği halinde insani yardım
operasyonları yürütmek.
4. BM kuruluşları ile yürütülen projeleri takip etmek ve kaynak bulma çalışmalarına
katılmak.
5. İnsani yardım operasyonları çerçevesinde personel görevlendirmeleri yaparak
operasyonu yürütmek.
6. Yapılacak yardımlarla ilgili politikalar üretmek, strateji belgesi ve politika belgesi gibi
çıktılar oluşturmak.
7. Nakdi yardımlar ve ayni yardımlar kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlar ile protokol esasına dayalı işbirlikleri yapmak.
8. Gerek nakdi gerekse ayni yardımlar çerçevesinde yapılan harcamaların hem masa başı
hem de sahada kontrolünün sağlanabileceği mekanizmalar oluşturmak, standartlar
belirlemek. (5902 sayılı AFAD Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Planlama ve
Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı görevleri arasında ayni, nakdi ve insani yardım
esaslarını belirlemek maddesi bulunmaktadır.)
9. Ulusal ve uluslararası düzeyde bağış toplamak için yardım kampanyaları düzenlemek.
10. Geliştirilen iletişim planı çerçevesinde ülke içinde düzenlenen kampanyaların ülke
içinde, Uluslararası düzeyde yapılacak kampanyaların uluslararası düzeyde iletişimini
gerçekleştirmek. (Kamu spotu, billboard vb. kanallar vasıtasıyla),
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11. Akredite olmuş Sivil Toplum Kuruluşları ile uluslararası insani yardım faaliyetlerinde
işbirliği yapmak - koordinasyonlarını sağlamak.
Ulusal Yardım Çalışma Grubu
1. 5902 sayılı Kanunun 23. Maddesine istinaden, Ülkemizde meydana gelen afet ve acil
durumlar nedeniyle, afet ve acil durumdan etkilenenlerin iaşe, ibate vb. acil temel
ihtiyaçlarının karşılanması ile hasar gören Belediye ve İl Özel İdaresine ait alt yapı
tesislerinin asgari düzeyde çalışır hale getirilmesi için Valilikler emrine acil yardım
ödeneği gönderilmesinden sorumludur.
2. 4123 sayılı Kanun kapsamında, tabii afet nedeniyle altyapıları hasar gören Belediye/İl
Özel İdarelerinin Valiliğince hazırlanan hasar keşiflerini inceleyerek, hasar gören
tesislerin afet öncesi durumuna getirilmesi için gerekli görülen yardım miktarını
Maliye Bakanlığına iletmekten ve Maliye Bakanlığının gönderdiği ödeneği Belediye/İl
Özel İdarelerinin hesaplarına aktarmaktan sorumludur.
3. TAMP çerçevesinde iş ve işlemleri yürütürken; ülkemizin herhangi bir yerinde
meydana gelen doğal afet veya acil durumlarda Valiliklerce yapılan talepleri kayıt
altına almak, acil yardım makam onaylarını hazırlamak ve sonuçlandırmak,
öngörülmeyen aksaklıklarda süre uzatımı taleplerini değerlendirmek, Ulusal
Yardımlarla ilgili diğer yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak, Hukuk
Müşavirliği ile istişare ederek Kanunumuza veya Yönetmeliğimize ilave edilmesi
gereken veya işlevini yitirdiği için çıkarılması gereken mevzuata dair çalışmalar
yapmakla da yükümlüdür.
4. Ulusal Yardımlar Çalışma Grubunca gönderilen acil yardımların, Afet ve Acil Durum
Harcamaları Yönetmeliği usul ve esaslarına göre harcanması konusunda acil yardım
gönderilen birimleri kontrol etmek, meydana gelebilecek usulsüzlük veya yolsuzluk
tespitlerini sıralı amirler vasıtası ile İç Denetim birimine bildirerek, Kurum içerisinde
iç denetimin devamlı ve canlı tutulmasını sağlar.
Proje ve Yapım İşleri Çalışma Grubu
1. Afet ve acil durum kapsamında; Başkanlığımızca ihalesi gerçekleştirilecek olan yapım
işlerine ilişkin proje, müşavirlik yapım vb. ihalelere ilişkin mühendislik/ mimarlık
hizmetlerini yürütmek, mimari, statik, elektrik, tesisat, altyapı, peyzaj projelerini ve
ihale dosyalarını mevzuata uygun olarak hazırlamak veya hazırlatmak ve ihalesini
gerçekleştirmek üzere ilgili birime göndermek.
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2. Söz konusu işler için gerçekleştirilen ihaleler neticesinde imzalanan sözleşmelerin
yürütülmesi için müteahhitlik hizmetlerinin kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
gerektiğinde bu işler için müşavirlik hizmeti satın almak.
3. Yapı denetim görevlerini yürütecek personeli planlamak, makama teklif etmek ve yapı
denetim hizmetlerini yürütmek.
4. Mevzuata uygun olarak muayene ve kabul komisyonları kurarak, tamamlanan işlerin
geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
5. Bu kapsamda, ihtiyaç halinde ilgililere yetki vermek ve denetimlerini sağlamak.
6. Hizmetleriyle ilgili konularda tasarrufu geliştirici tedbirleri tespit edip, makama
sunmak, makamca uygun görülen tasarruf tedbirlerinde uygulanmasını sağlamak,
uygulamayı izlemek ve neticeleri makama arz etmek.
7. Bahse konu yapım işlerine yönelik gerekli ön hazırlıkları yaparak, ilgili birimlerle
koordineli çalışmak ve koordinatörlük yapmak.
8. Altyapı ve üstyapı işlerine ilişkin teknik araştırmalar yapmak.
9. Yurt içinde ve yurt dışında sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etmek.
10. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mesleki anlamda koordineli çalışmak.
11. İlgili projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
12. Projelerin uygulama sürecinde, gerekmesi halinde inşaat mahallinde incelemelerde
bulunmak.
13. İnşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan malzemeleri proje, mahal listesi ve
şartnamelere uygun olarak seçmek.
14. İnşaatların devamı sırasında zorunlu hallerde proje değişikliklerini (revize proje)
yapmak veya yaptırmak.
15. Başkanlığımızca ihale edilen ve ihale süreci tamamlanmış tüm yapım işlerinin
yürürlükteki mevzuat gereğince sözleşmei proje ve şartnamelerine uygun olarak
yapım süreçlerinin tamamlanmasını sağlamak.
Psiko-sosyal Hizmet Çalışma Grubu
1. Afet ve acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde ülke düzeyinde
sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini, bu alanda çalışma yürüten kamu, özel sektör,
sivil toplum kuruluşları, üniversitelere ve uluslararası kuruluşlarla koordineli olarak
planlamak, hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
2. Afet ve acil durum sonrası gerçekleşecek psikososyal müdahalelerin standartlarını
önceden belirlemek ve bu müdahalelerin koordine edilmesini sağlamak.
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3. Afet ve acil durum sonrası etkilenen birey, aile ve toplulukların psikososyal
gereksinimlerinin tespiti ve karşılanması için kamu, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları, üniversiteler ile irtibat halinde çalışmalar yürüterek birey, aile ve toplum
düzeyinde ilişkilerin yeniden tesisini/geliştirilmesini sağlamak.
4. Afet ve Acil durumlarda görevlendirilecek personelin yaşayabileceği psikolojik ve
sosyal sorunları asgari düzeye indirmek için çalışana destek faaliyetlerini planlamak
ve uygulanmasını sağlamak.
5. Psikososyal çalışmalar ile ilgili Başkanlığımız ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
personeli öncelikli olmak üzere afet ve acil durum hallerinde görev alan diğer
personele verilecek eğitimleri planlamak ve verilmesini sağlamak.
6. Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteleri afetlerde psikososyal
destek alanında buluşturarak ortak projeler geliştirilmesini sağlamak.
Mekansal Planlama Çalışma Grubu
1. 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi olan ailelere kalıcı konut yapılması
amacıyla yer seçimi çalışmalarını yürütmek ve konu ile ilgili mevzuat düzenlemeleri
yapmak.
2. Yer seçimi çalışmalarında görev alacak teknik elemanların belirlenmesini Valiliklerle
birlikte koordine etmek.
3. Valiliklerce hazırlanan Yer Seçimi Protokollerini incelemek, değerlendirmek ve
Başkanlık Kararı Olurlarının alınması sağlamak ve dağıtımını yapmak.
4. Hak sahibi olan ailelerin toplu olarak iskân edileceği alanlarda; hâlihazır harita, imar
planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar planı ve imar uygulaması işlerini
yaptırmak ve ilgili kurum tarafından onay işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
5. Kadastrosu olmayan yerleşim yerlerinin Afet Kadastrosu işlemlerini yürütmek.
6. Kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, ödeneklerini temin etmek.
7. 7269 sayılı Kanun kapsamında Başkanlığımız adına tahsisli olan ve kamu hizmet
tesisleriyle ibadet yerleri için ayrılmış alanlarda, Kamu kurumlarının talepleri
doğrultusunda tahsisin kaldırılması ve ilgili kuruma tahsisen devir edilmesi işlemlerini
yürütmek.
8. Hak sahipleri adına ipotekli tapu devir iş ve işlemlerini yürütmek.
9. Artan arsa ve konutların değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini
sağlamak.
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10. Hak sahibi olan ailelere kalıcı konut yapılması amacıyla yeni yerleşim yeri olarak
belirlenmiş alanların haritalanması, coğrafi bilgi sistemine aktarılması ve veri tabanı
oluşturulmasını sağlamakla ilgili çalışmalar yürütmek, projeler üretmek.
11. Başkanlık, İl Müdürlükleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler vb.
arasında koordinasyonu sağlamak, İyileştirme Planlarının hazırlanmasında usul ve
esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
12. TAMP Kapsamında Barınma Hizmet Grubunun iş ve işlemlerini yürütmek.
13. Afet ve acil durum kapsamında geçici barınma merkezlerinin yer seçimi iş ve
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
14. Yatırım programına veri kaynağı olan etüt-proje programının envanterini oluşturmak.
15. Afet ve acil durum hallerinde hızlı ve etkin müdahaleyi sağlayacak her türlü ihtiyacın
teminine yönelik ülke genelinde, lojistik merkezlerin yer seçimini yapmak ve bu
alanların; hâlihazır harita, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar planı
ve imar uygulaması işlerini yaptırmak ve ilgili kurum tarafından onay işlemlerinin
yapılmasını sağlamak.
Hak Sahipliği, Borçlandırma ve Yatırım Programı Çalışma Grubu
1. Gerekli görülen yerlerde fiilen hak sahipliği çalışmalarına iştirak etmek.
2. Hak sahipliği çalışmaları sonucu gelen komisyon kararlarını Afet Sebebiyle Hak
Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda incelemek onaylamak,
Hak sahipliği ile ilgili itirazları değerlendirmek.
3. Hak sahipliği ile ilgili idare mahkemelerinde açılmış olan davalara Hukuk Müşavirliği
vasıtası ile gerekli savunmaları yapmak, bilgi ve belgeleri göndermek, Hak sahipliği
ile ilgili gelen şahıs dilekçelerine, Valiliklerden ve çeşitli kurumlardan gelen görüş
taleplerine gerekli cevapları vermek.
4. Hak sahiplerine verildikten sonra çeşitli nedenlerle artan konutların ilgili kanunlara
göre değerlendirilmesini yapmak ve bu konutların raporlarını tutmak.
5. Yatırım programına alınan yerlerdeki hak sahibi kabul edilen ailelerin borçlandırma
işlemlerini yapmak, yatırım programında biten işlerin borçlarının geri dönüşümünün
tahsil ve takibini yapmak.
6. Yatırım programında biten işlerin noter kurası ile dağıtım ve tesliminin iş ve
işlemlerini yapmak.
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7. Genel hayata etkili afetler nedeniyle kendilerine 7269 veya afete ilişkin hükümler
taşıyan diğer Kanunlara göre inşaat veya onarım yardımı yapılacak hak sahiplerinin
işlemleri ile ilgili talimatları vermek, verilen talimatları takip etmek.
8. Yatırım programına veri kaynağı olan teklif programı envanterini oluşturmak.
9. Başkanlığın "konut sektörü" ile ilgili yatırım projelerini ve bütçelerini hazırlayarak
Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'na sunmak.
10. Yapılacak afet konutu, ahır, işyeri, altyapı, afet önleyici tedbir projeleri fiziki ve nakdi
gerçekleşmelerini aylık periyotlarla izlemek, ödenek ihtiyaç durumunu belirleyerek
illere para aktarmak, proje takiplerini yapmak.
11. Yılsonu gerçekleşme raporları ile biten işlerin istatistik bilgilerini hazırlamak, yılın
yatırım projeleri ve bütçesinin yer aldığı Yatırım Programı Kitabı çıkarmak, yıl
içerisinde yatırım revizelerini yapmak, D.P.T Müsteşarlığına gerçekleşme raporunu
hazırlamak.
12. Yatırım programı uygulamaları ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak ve vatandaş
dilekçelerine cevap vermek.

2.4.AFET BİLİNCİNİN ULUSLARASI BOYUTU
1990'ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve
sermayenin, ülke sınırlarının dışına taştığı dünyamızda, sınır tanımayan doğal afetlerin
meydana gelmesi yalnız afetin olduğu ülke veya yakın ülkeleri değil dünya genelinin
ekonomik ve sosyal dengelerini de etkileyebilmektedir (büyük göçler, dünya metal
borsasındaki durgunluk, tüketimin azalması, salgınlar, motivaston kaybı, güvenlik sorunları,
mülteci krizleri vb.).
Bu nedenlerle 1990-2000 yılları arası Birleşmiş Milletler tarafından
“Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası 10 Yılı” olarak ilan edilmiş ve üye
ülkeler afetlerle mücadelede işbirliği yapmaya davet edilmişlerdir.
Uluslararası müdahale gerektiren afet ve acil durumlardaki koordinasyon görevini yürüten
OCHA, BM Genel Kurulu’nun 46/182 sayılı1991 yılındaki kararıyla açıklanmıştır. Ülkelerin
resmi ve sivil afet kuruluşlarını çatısı altında toplayan OCHA’nın (Şekil 2.3) görev ve
sorumlulukları;
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 Ortak stratejiler geliştirilmesi
 Durum ve ihtiyaç
değerlendirmelerinin yapılması
 Koordinasyon forumlarının organize
edilmesi
 Kaynakların harekete geçirilmesi
 Koordinasyon mekanizmalarının ve
araçlarının yönetilmesi şeklinde
sıralanabilir
Şekil 2.0.3: Uluslararası insani yardım
koordinasyon ofisi.
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BÖLÜM SONU SORULARI

1-) Afet yönetiminin tarihsel süreci hakkında bilgi veriniz.

2-) AFAD nasıl bir afet yönetim modeli izlemektedir?

3-) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı nasıl bir görev yürütmektedir?

4-) Afet Bilinci nedir ve nasıl oluşturulabilir?

5-) Bütünleşik afet yönetimi sistemi nedir?

6-) Kriz yönetimi nasıl yapılır?

7-) Risk yönetimi nedir?

8-) İyileştirme çalışmalarında ne tip yasal düzenlemeler yapılmıştır?

9-) Aşağıdakilerden hangisi OCHA’nın görev ve sorumluluklarından değildir?
a) Ayrı stratejiler geliştirilmesi
b) Durum ve ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması
c) Koordinasyon forumlarının organize edilmesi
d) Kaynakların harekete geçirilmesi
e) Koordinasyon mekanizmalarının ve araçlarının yönetilmesi
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10-) Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevlerinden biri
değildir?
a) Geçmişteki afetlerin medeniyetlerin gelişmesi üzerindeki etkisi
b) Afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması
c) Afetlere müdahale edilmesi
d) Afetlerin zararlarının azaltılması
e) Afetlerin önlenmesi

Cevap Anahtarı
9-) A 10-) A
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3. BÖLÜM

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI ve HAK SAHİPLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hasar tespit ve hak sahipliği, Afet etüt raporları hakkında bilgi edinilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetlerin etkileri nelerdir?
2) Hasar Tespiti nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afetlerin etkileri

Hak sahipliği

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afetlerin insanlar, doğa
ve toplum üzerindeki
etkileri hakkında bilgi
edinilir.

Afet sebebiyle oluşan
kayıplarda oluşan, kişilerin
hak sahipliği hakkubda bilgi
edinilir.
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Anahtar Kavramlar


Jeolojik etüt



Hasar Tespit



Hak sahipliği
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GİRİŞ
Afetler dünya genelinde giderek artan sıklık ve şiddette meydana gelmektedir. Yol
açtıkları hasarlarla, afetin yaşandığı bölgede yerel ekonomiye, sosyal yapıya zarar vermekte
ve temel kamu hizmetlerini kesintiye uğratmaktadır. Ayrıca zararın büyüklüğü oranında
ülkelerin makroekonomik dengelerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Kapsamlı afet
yönetimi döngüsünde yer alan iyileştirme unsuru, afet yönetimi sürecinde en fazla harcamanın
yapıldığı aşamadır. Bu dönem aynı zamanda afetzedeler açısından uzun vadeli etkileri olan
kararların uygulamaya geçtiği, yaşam kalitesi ve standartlarının yürütülen faaliyetlerin
çıktılarıyla doğrudan ilişkili olduğu ve çeşitli sosyal sorunlara neden olabilen karmaşık bir
süreçtir (Özmen, 2016).

3.1. AFETLERİN ETKİLERİ
Afetler insan yerleşimlerini bozmakta ve etkileri uzun sürebilmektedir. Onlar kentler
için risk unsuru olan ve uzun süre devam eden, çevresel, ekonomik ve sosyal sorunların bir
yansımasıdır.

Afetler

olayın

meydana

geldiği

tarihten

sonra

mevcut

sorunları

şiddetlendirebilmektedir. Afetler meydana geldikleri coğrafyanın ötesinde ikincil etkilere yol
açabilmektedir. Bozulma, bölgedeki diğer topluluklara yansıyabilmekte ve hatta ulusal çapta
etkiler yaratabilmektedir. Afetler sosyal ve ekonomik bozulmanın yanı sıra büyük çapta
yaşam, mal ve çevresel kayıplarla sonuçlanabilmektedir. Bu olaylar özellikle yoksul ülkelerde
bir bölgeyi ya da ülkenin tamamını felç edebilmekte ve onlarca yıl süren siyasi
istikrarsızlıklara neden olabilmektedir
Araştırmalar ve yaşanan tecrübeler afetlerin etkileri ile yoksulluk arasında güçlü bir
korelasyon

bulunduğunu

desteklemektedir.

Gelişmekte

olan

ülkeler,

maruz

kaldıkları afetler sonrasında ekonomik durgunluk ya da negatif büyüme oranları ile
yüzleşmekte iken; sanayileşmiş, güçlü bir ekonomiye sahip gelişmiş ülkeler ortaya çıkan
negatif etkileri daha kolay giderilmektedir (Özmen, 2016).
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Şekil 0.1: Afetlerin doğrudan ve dolaylı etkileri (Orhan, 2012)

İyileştirme, afet sonrası kaybedilen ya da hasar gören ne varsa onarılması, yeniden
yapımı ya da tekrar kazanılması için yürütülen faaliyetler ile gelecekte karşılaşılması
muhtemel olan benzer bir felaket riskini azaltma ya da tamamen yok etme amacıyla takip
edilen süreçleri içermektedir. İyileştirme evresi, genellikle müdahale evresinin hemen
bitiminde başlar ve ondan sonra aylar ya da yıllarca devam eder.
Esasında afet öncesi planlama, risk azaltma ve hazırlıklı olmayı içeren kapsamlı afet
yönetim sisteminde, iyileştirme eylemleri planlama evresi boyunca ele alınmakta ve afet
meydana gelmeden çok önce başlamaktadır. Afet iyileştirme ile ilgili faaliyetler afet
yönetim fonksiyonlarının çeşidi en fazla olanıdır. Vatandaşlar, kurum/kuruluşlar ve çıkar
grupları en fazla iyileştirme sürecine müdahil olmaktadır. Maliyeti en yüksek afet yönetimi
aşamasıdır (Özmen, 2016).

3.2.HASAR TESPİT VE HAK SAHİPLİĞİ ÇALIŞMALARI
Türkiye’deki hasar tespit çalışmalarında uygulamada yalnızca yapıların gördüğü hasarın
resmen tespiti yerine getirilmekte ve bu amaçla hasar tespit değerlendirme tutanakları ve
formları kullanılmaktadır. Özellikle deprem sonrasında inşaat mühendisleri tarafından
yürütülen hasar tespit çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görsel olarak
gerçekleştirilen hızlı çalışmalardır (Gökçe ve Tetik, 2012). Özellikle yapılan ön hasar
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tespit çalışmaları aslında yapının hasarından öte depremden etkilenen bölgenin tespitine
yöneliktir (Özkazanç, 2015).
Afet etkisi belirleme çalışması: Afet sonrasında hasarın bölgelerin ve bölge içerisinde
yer alan acil yıkımı gereken binaların, acil yardım ve geçici barınma sağlanacak
afetzedelerin tespiti için bilgi edinmeye yönelik bir çalışmadır. Meydana gelen afetin
hayata etkililiği ya da etkisizliği bu çalışmalarla belirlenmektedir.
Kesin hasar tespiti çalışması: Hayata etkililik kararı alınan bölgelerde hak sahipliği,
yer seçimi, kira yardımı vb. konularda hazırlık aşamasıdır. Binalar bu çalışma ile hasar
sınıflamasına tabi tutulmaktadır.
İtiraz hasar tespit çalışması: Kesin hasar tespiti çalışmasına yasal süresi içerisinde yazılı
olarak başvuran afetzedelerin binalarının tekrar incelenmesini içeren çalışmalardır.

Şekil 0.2: Genel başlıklarıyla 7269
sayılı Afetler Kanunu kapsamında
yapılan

afet

sonrası

iyileştirme

çalışmalarının bir özeti (Gökçe ve
Tetik, 2012).
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3.3. AFET ETÜT (JEOLOJİK ETÜT) RAPORLARI İLE AFETZEDELERİN
BELİRLENMESİ
Jeolojik etüt (afet etüt) raporları, afet risklerini azaltma amacıyla hazırlanan,
yerleşim birimlerini etkileyen çeşitli afet olayları ile bütünleşik afet (deprem, heyelan, su
baskını, kaya düşmesi, çığ, vb.) tehlikelerinin incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren
çalışmalardır. AFAD ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri teknik elemanları tarafından
hazırlanan, incelenen ve değerlendirilen, genellikle plansız alanlarda (kırsal alanlarda),
köyler için olmuş ya da muhtemel afet tehlikelerinin değerlendirildiği raporlardır.
Bir başka deyişle, AFAD tarafından detayları yönetmelik/genelgelerle belirlenen,
olmuş ya da muhtemel, münferit, yerel ölçekteki afet olaylarını yer bilimsel veriler ışığında
değerlendiren, “Afete Maruz Bölge” sınırlarını ve afetzede isim listelerini içeren teknik
raporlar ve haritalardır. Söz konusu raporlara istinaden, afet olayı “Genel Hayata Etkili”
bulunursa, afetzedeler için, iyileştirme çalışmaları kapsamında, hak sahipliği ile başlayan
sonraki aşamalara geçilir.

3.4.HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İLE AFETZEDELERİN BELİRLENMESİ
Genellikle büyük ölçekli, bölgesel olaylarda, yani büyük miktarda yapısal hasara
neden olan deprem, su baskınları ve yangın gibi afet olaylarının meydana gelmesinden
sonra, yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören yerleşim
birimlerinde hasar tespit çalışmaları üç ayrı aşamada gerçekleştirilir. Bunlardan ilki afetin
hemen ardından başlayan on hasar tespit çalışmasıdır ve hasarın yoğun olduğu bölgeler ile
can güvenliği bakımından oturulması sakıncalı olan, acil yıktırılması gereken binaların
tespit edilmesi, acil yardım ve geçici iskân yardımı yapılacak afetzedelerin belirlenmesi
gibi amaçlar için gerçekleştirilir. Bu çalışmalarda standart bir form kullanılmakta olup;
binalar yıkık, hasarlı oturulamaz, hasarlı oturulur ve hasarsız olarak sınıflandırılırlar, ölü ya
da yaralı sayısı da varsa belirlenir ve toplu icmaller oluşturulur.
Ön hasar tespit çalışmaları esnasında yolları kapatacak şekilde yıkıldığı veya bir
başka binanın üstüne yattığı tespit edilen binalar ile can güvenliği açısından risk taşıdığı ve
çevreyi tehdit ettiği belirlenen binalar için “Acil Yıkılması Gereken Binalar” listesi
hazırlanır. Bu binalar en büyük mülkiye amirinin emri ile yıktırılır ve enkazları kaldırılır.
Bu çalışma afetin meydana geldiği ilin Valiliğince (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü)
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gerçekleştirilir. On hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından 7269 sayılı
Yasa’nın 13. maddesine istinaden “Kesin Hasar Tespit” çalışmaları gerçekleştirilir.
Hasarın yoğun olduğu büyük ölçekli afetlerde vatandaşların mağduriyetlerini bir an önce
giderebilmek için “On hasar tespit” çalışması atlanarak, hemen “Kesin hasar tespit”
çalışmasına başlanabilmektedir.

3.5. HASAR TESPİT
İvedi yardımlar bir yandan sürdürülürken, bir yandan ya afetin doğurduğu kayıpları,
özellikle, yapıların ne ölçülerde afet olayından etkilendiğini belirlemek amacıyla “hasar
tespiti” çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, afet olayının genel yaşamı
etkileyip etkilemediğinin, kimlerin zarar gördüğünün saptanmasıdır. 7269 sayılı Kanuna
göre, herhangi bir afet olayı sebebiyle, afetzedelere, yasaların ön gördüğü yardımın
sağlanması için bu olayın orada yaşayanların genel yaşamını etkileyen nitelikte ve ölçüde
olması gerekmektedir.
Afet etüt raporları ya da hasar tespit çalışmaları vasıtasıyla, genel yaşamı etkileyen
doğal afet olaylarından önce veya sonra, afetzede oldukları belirlenen kişi ya da topluluklar
kısmen ya da tamamen, jeolojik olarak güvenli bir başka yere taşınabilir.
Doğal afet olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki arazinin, bütün yapıların ve
kamu tesislerinin incelenerek hasar tespit raporlarının düzenlenmesinden sonra işler
planlanır. Hasar görmüş ve düzeltilebilir nitelikteki konutlara onarılıncaya kadar
girilmesine ve oturulmasına izin verilmez.
Doğal afetlere uğramış ya da uğraması olası bulunan insanların bulundukları
yerlerde ya da başka yerlerde geçici olarak barınmalarını sağlamak üzere barakalar ve
prefabrike konutlar, konteynerler yaptırılabilir, kiralanabilir ya da satın alınabilir. Geçici
barınma önlemlerini kendileri almak isteyenlere maddi yardım yapmak da mümkündür.
İmar planı bulunan yerlerde, doğal afet olayının meydana gelmesinden, planı
olmayan veya değiştirilen ya da değiştirilecek olan kent ve kasabalarda, yeni planların
onaylanmasından itibaren bir yıl içinde bu barakaların, sahiplerince yıkılması gerekir. Bu
bir yıllık süre, valiliklerin önerisi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca
uzatılabilmektedir (Uzunçıbuk, 2009; Keleş, 2002).
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3.6.AFET

SEBEBİYLE

HAK

SAHİBİ

OLANLARIN

TESPİTİ

HAKKINDA

YÖNETMELİK
Bu yönetmelik kimlere ve nasıl afet konutu / işyeri veya onarım yardımı
yapılacağını, hak sahiplerini belirlemek üzere, illerde kurulacak komisyonların oluşturulma
esasları ile genel kriterleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
7269 sayılı yasa gereğince bir afet sonrasında hasar tespitleri yapılmakta ve hasar
oranları yıkık veya ağır, orta, hafif ve sağlam olarak değerlendirilmektedir. Bu
değerlendirmeler esas alınarak, konutların hasar durumuna göre, mülk sahiplerine, evleri
yıkılmış veya ağır hasar görmüşse ve hak sahipliği kriterlerini yerine getiriyorlarsa, yeni
konutlar yapılmakta, orta ve hafif hasarlı konut sahiplerine ise onarım yardımları
yapılmaktadır.

Şekil 0.3: Ön Hasar Tespit Formu Örneği (Gökçe ve Tetik, 2012)

Yönetmeliğe göre bir afetzedenin hak sahibi olabilmesi için kendisine ve eşine ait o
yerde ikinci bir konutu olmaması gerekmektedir. Şayet sağlam ikinci bir konutu varsa, bu
kişi hak sahibi olamamakta, orta veya hafif hasarlı ikinci bir konutu varsa, ancak bu hasarı
nedeniyle onarım kredisi alabilmektedir.
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Şekil 0.4. Kesin Hasar Tespit Formu Örneği (Gökçe ve Tetik, 2012)
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3.7. HAK SAHİPLİĞİ
 Afet sebebiyle, kendilerine ait bulunan konutları yıkılan, yanan veya oturulamayacak
derecede ağır hasar gören afetzede aileler,
 Kendilerine ait konutları muhtemel bir afete maruz bulunan aileler,
 Afet gören yerlerin bitişiğinde veya yakınında, üzerinde bina yaptırılmak üzere İmar
ve İskan Bakanlığınca tespit edilip imar planına dahil edilen veya bu konutları için
kıymet belgesi verilen aileler,
Hak sahibi sayılırlar ve bu ailelere yeniden konut yapılır veya konut kredisi verilir.
Yukarda belirtilen koşullardaki mülk yada arsanın müşterek olması halinde, hisseli
işlem yapılır yada hak sahiplerine tek bir konut yapımı yada kredi tahsili söz konusudur.

** Hak sahibi ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin bulunması halinde, sadece ebeveyne
ait olmak üzere bir konut verilir.
** Ebeveynine ait başka bir konutta ebeveyninden ayrı olarak oturmakta olan evli kişilerden
her biri, ayrı ayrı olmak üzere hak sahibi sayılırlar.
Afet sebebiyle, dükkân ve fırın gibi işyerleri yıkılan, yanan veya kullanılmayacak
derecede ağır hasar gören kimseler hak sahibi sayılabilir; bu kimselere yine aynı neviden
işyeri yapmaları için inşaat kredisi verilebilir.
İşyeri iştirak veya müşterek mülk halinde ise, hissedarlara yine aynı şekilde hisseli
olmak üzere aynı neviden bir işyeri için inşaat kredisi verilebilir.
•

Afetzedelik ve buna ilişkin hak sahipliği üçüncü şahıslara devrolunamaz. Afetten
zarar gören bir taşınmaz malı, afetten sonra satış veya başka şekillerle devralan
üçüncü şahıslar da hak sahibi niteliğini kazanamazlar.

•

Bir kimse, konut ve işyerinin birlikte zarar görmesi halinde, hem konut ve hem de
işyeri için ayrı ayrı hak sahibi olabilir.

•

Ölen bir kimsenin afetzedeliğe ve hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına
geçer. Mirasçılar birden fazla ise, kendilerine ve eşlerine ait konutu olup
olmadığına bakılmaksızın birlikte hak sahibi sayılırlar.
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•

Konut ve işyerlerine ilişkin mülkiyet rabıtası sırasıyla, tapu senedi, tasarruf
belgeleri, vergi kayıtları ve diğer resmi belge ve kayıtlarla tevsik olunur.

•

Bu belge ve kayıtların bulunmaması halinde mahalle veya köy muhtarlıklarından
alınacak ilgili mülkiye amirine tasdik ettirilmiş ilmühabere istinat edilir.

Kiracı ve misafir durumu:
•

Madde 15- Kiracı ve misafir durumunda olanlar, bu nitelikleri sebebiyle, hak sahibi
olamazlar.

•

Kesin Hasar Tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra Afetzede İsim Listeleri
mahallinde ilan edilir ve vatandaşların binalarının hasar durumlarına itiraz
edebilmeleri için tanımlanmış olan 30 günlük yasal sure başlar. Bu sure zarfında bir
dilekçe ile binasının hasar Durumuna itiraz eden ya da binasının hiç
incelenmediğini beyan eden vatandaşların binaları “İtirazlar Hasar Tespit”
çalışmasında incelenir.

•

Yukarda belirtilen esasların uygulanabilmesi için, olmuş veya muhtemel afetin,
kanunda ve ilgili Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre genel hayata etkili
bulunduğunun tespit edilmiş olması şarttır.

Afetlerin Genel Hayata Etkililiğinin Tespiti
Afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması halinde zararın o yerin genel
hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından karar verilir. Afetin meydana gelmesi halinde bu kanun gereğince
alınması lazım gelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi
yetkilidir.
21.09.1968 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan Afetlerin Genel Hayata
Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 1. maddesinde Olmuş veya
olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı, 7269 sayılı Afetler
Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 1. maddesi uyarınca hazırlanan bu
Yönetmelik esaslarına göre tespit olunur ifadesi vardır.
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Zarar Durumu başlıklı 2. maddesinde ise, meydana gelen bir afetten:
a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10
ununun,
b) l00 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun,
c) Nüfusu, 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 20 binanın,
d)

„

„

„

„

„ „

„

„ 25

e)

"

10-30 "

"

"

"

"

" 30

f)

"

30-50 "

g)

"

50 binden fazla

5-10

"

"

„

"

"

"

"

" 40

"

"

"

"

"

"

"
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Yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanamayacak derecede ağır hasar
görmesi halinde afet o yerin genel hayatına etkilidir denilmektedir.

Yönetmeliğin 3. maddesine göre nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle
(yani muhtarlık) teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün
olmayacak derecede ağır hasar görmesi halinde de afet o yerin genel hayatına etkili
sayılabilir. Yine yönetmeliğin 4. maddesine göre muhtemel afetlerin genel hayata etkili
olup olmadığının tayin ve tespitinde, bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde olmuş afetler için
verilen ölçü ve sayılar aynen esas alınır.
Afetin genel hayata etkililiğinin tespitinde göz önüne alınacak diğer hususlar ise
7269 sayılı Afetler Kanununun 1051 sayılı Kanunla değiştirilen 1. maddesi uyarınca
hazırlanan bu Yönetmelik esaslarına göre,
Aşağıdaki (a-f) fıkralarda belirtilen hallerde, durum Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca (eskiden İmar ve İskân Bakanlığınca) takdir edilmek suretiyle afet genel
hayata etkili sayılabilir.
•

a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,

•

b) Tarım ürünlerinden en az l/3unun zarar görmüş olması,

•

c) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olması,
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•

d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,

•

e)

O

yerdeki

kamu

tesislerinin

(Yol,

su,

elektrik,

kanalizasyon

vs.)

kullanılamayacak veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,
•

f) Ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması.
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BÖLÜM SONU SORULARI

1-) Afetlerin doğrudan ve dolaylı etkileri nelerdir?

2-) Hasar tespiti çalışmaları nasıl yapılır?

3-) Afet sonrası iyileştirme çalışmaları nasıl bir sıra izler?

4-) Afet etüdü nedir ve nasıl yapılır?

5-) Hasar Tespit çalışması ile afetzedeler nasıl belirlenir?

6-) Hak sahipliği kavramını açıklayınız.

7-) Afetin genel hayata nasıl bir etkisi olur?

8-) Aşağıdakilerden hangisi afetler kanunu kapsamında yapılan afet sonrası iyileştirme
çalışmalarında en son aşamadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Müdahale
İlk yardım
Hasar tespit süreci
Geçici iskân
Kalıcı konutların yapımı, devir ve temliki

9-) Aşağıdakilerden hangisi afetler kanunu kapsamında yapılan afet sonrası iyileştirme
çalışmalarında ilk aşamadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Müdahale, arama kurtarma ilk yardım
Hak sahiplerinin tespiti
Hasar tespit süreci
Geçici iskân
Yeni yerleşim yerlerinin temini ve planlanması
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10-) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin birincil etkilerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Can kayıpları
Mal kayıpları
Altyapı Tahribatı
Göç
Mesken hasarları

Cevap Anahtarı
8-)E 9-)A 10-)D
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4. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

64

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afet iyileştirme planı nedir, nasıl uygulanır? İstanbul vb. bölgelerdeki uygulama
örnekleri hakkında bilgi edinilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet iyileştirme planı nedir?
2) Afet iyileştirme planlarına örnekler vererek, açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İstanbul Afet İyileştirme
Planları
Afet Sonrası İyileştirme
Planları Örnekleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İstanbul Afet
İyileştirme Planı
hakkında bilgi edinilir.

Afet Sonrası İyileştirme
Planları Örneklerine
bakılarak afetlerde
iyileşmenin yeri, önemi ve
gerekliliğine vurgu
yapılarak, konu hakkında
bilgi düzeyi üst seviyeye
çıkarılmaya çalışılır.

67

Anahtar Kavramlar


İyileştirme planı



Kesin hasar tespiti



Jeolojik etüt
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GİRİŞ
Günümüzde birçok şehrimiz önemli ölçüde, başta deprem olmak üzere afetlerin
oluşturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Artık şehirlerimizde doğal,
teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp ve zararların, can,
mal-mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği bilinmektedir (Kadıoğlu,
2008).
Bu durum T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın düzenlediği Deprem Şûrası2004‟ün Sonuç Bildirisinde önemle şöyle vurgulanmıştır: “Topraklarının %93‟ü, nüfusunun
ise %98‟i çeşitli derecelerde deprem etkisi altında olan ülkemizde, deprem afeti nedeniyle
ortaya çıkmakta olan toplumsal ve ekonomik kayıplar, çok ciddi tedbirler alınmasını
gerektirmektedir. Çünkü 1900 - 2003 yılları arasında 182 hasar yapıcı deprem meydana
gelmiş ve yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmiştir.
Can ve mal kayıplarımızın geriye dönülemez sonuçlarının yanında, makroekonomik
kayıplarımızı oluşturan milli hâsıla içindeki gelir kayıpları ve milli servet kayıpları da
geleceğimiz için çok önemli tehditler doğurmaktadır. Böylece ülkemizde ve diğer ülkelerde
yaşanan deneyimlere ve bilgi birikimine bağlı olarak afet ve acil durum yönetimi, değişmekte
ve kapsamı gelişmektedir (Kadıoğlu, 2008).
Günümüzde birçok şehrimiz önemli ölçüde, başta deprem olmak üzere afetlerin
oluşturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunmaktadır. Artık şehirlerimizde doğal,
teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp ve zararların, can,
mal-mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği bilinmektedir.
Afete uğrayan bir yerleşim yerinin veya bölgenin afet sonrası müdahale planı ile afet
sonrası iyileştirme planı birbirinden ayrılması gereken çalışmalar olarak değerlendirilmesi
gerekir. Afet müdahale planı afete uğrayan yerleşim yerinde kısa vadede (bir-iki yılda)
hayatın normale döndürülmesi ve yaraların sarılması gereken faaliyetleri içerirken, afet
sonrası iyileştirme planı afete uğrayan yerleşim yerinin veya bölgenin uzun vadede (10-15
yılda) afet zararlarının giderilmesi ve kalkındırılması faaliyetlerini içermektedir (Çoban,
2014). Kapsamlı bir iyileştirme planlaması, afet politikasının vazgeçilmez bir etkinliğidir.
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4.1.İYİLEŞTİRME PLANLARININ GEREKLİLİĞİ
Afetlerle ilgili geçmişe dayalı veri kayıtları ve karşılaşılan sorunlar zaman içerisinde
gelişen teknoloji ve alt yapı farklılıklarına karşın afetin etkileri ve toplulukların afete karşı
tepki ve davranış biçimleri açısından, kriz anlarında çok ta büyük farklılıklar sunmadığı
gözlenmektedir.

Elbette ki sosyo–ekonomik koşullar, yöresel şartlar, adet, gelenek,

göreneklerden kaynaklanan ve teknik ya da idari beceriler ile kısa vadede çözülemeyecek
sorunlar varsa da afet yönetiminin iyileştirme aşamasında yapılacak “iyileştirme ve
geliştirmelerle” de düzeltilebilecek saptama, sorun ve sıkıntılar vardır. Tüm sorunların
giderilmesi için olmasa bile, bazılarının üstesinden gelinebilmesi, yapılan çalışmaların belli
bir sistematik çerçevesinde yürütülebilmesi, zaman içerisinde yapılan çalışmalarda gelişmeler
sağlanabilmesi için etkili bir çözüm "iyileştirme planlarının" nasıl hazırlanacağının önceden
belirlenmesi, usul ve esaslarının ortaya konması ile olabilir. Zamanla geliştirilmesi
güncellenmesi, özellikle büyük afetler sonrası ivedilikle, ancak elle tutulabilir bir çerçevede
hazırlanması ve afet sonrası tek bir yetkili mercii tarafından yürütülmesi bu planların anahtar
kısmını oluşturacaktır (Gökçe ve Tetik, 2014).

4.2.AFETLERDE İYİLEŞTİRME PLANLARININ ORTAYA ÇIKIŞI VE YASAL
DAYANAKLARI
Ülkemizde ayrıntılı ve hızlı deprem müdahale planlarının hazırlanması ihtiyacı 17
Ağustos ve 12 Kasım 1999 Marmara depreminden sonra ortaya çıkmış ve kamu
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve akademik çevrelerin mutabakatı ile afet müdahale
planlarının ve afet sonrası iyileştirme planlarının yapılması gerektiği vurgulanmıştır.
Afetler ile ortaya çıkan acil duruma ilişkin görevlerin (arama ve kurtarma
çalışmaları, geçici barınma, sağlık ve günlük ihtiyaçların karşılanması vb.) yerine
getirilmesinden sonra, sıra yerel toplulukların ve bireylerin elden geldiğince ivedilikle afet
öncesi yaşam koşullarına kavuşturulmasına gelmektedir. Bu ‘normale dönüş’ süresinin
mümkün olduğunca kısaltılması iyileştirme çalışmalarının başlıca çabasıdır.
Afet sonrası iyileştirme planlarıyla ortaya konan iyileştirme aşamaları kamu kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra gönüllü kuruluşlar ve STK’ların da çalışmalara katkısı göz ardı
edilmemeli, planlar bu doğrultuda şekillendirilmelidir. Afet sonrası, 5902 sayılı “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 18. Maddesine
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göre, STK’ların ve gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonu
yapılmakta ve belgelendirilmektedirler. Akredite edilen STK’lar ve gönüllüler Afetler
sonrasında, yardım ve kurtarma çalışmalarında yetkili kişilerle işbirliği içinde görev
yapmakta, ayrıca; afet yönetiminin iyileştirme sürecinde afet bölgesinde özellikle eğitim ve
yönlendirme

konularında

tecrübe

ve

birikimlerine

dayalı

olarak

önemli

katkılar

sunabilmektedirler. Bu bağlamda ayrıca, iyileştirme çalışmalarının sivil ayağında bir yerleşim
yerinin yeniden oluşturulması ve sorunlara çözüm getirilmesinde mahallede oturanlar ile
kamu kuruluşlarının işbirliği ortak sinerji açısından çok önemli ve çözüm odaklı bir
yaklaşımdır.
Afet öncesi acil durum planlamasının birincil amacı, bir yerleşme bütününden bir
kurum hatta konut birimine kadar, söz konusu olabilecek her tür tehlikelerin ve bu tehlikelerin
insanlara ve mülklere yapabileceği zararları azaltmak ve/veya büyük ölçüde ortadan
kaldırmak için yapılacak çalışmaları, görevleri ve sorumlulukları tanımlamaktır. Yapılacak bu
planlama çalışmaları ile afetlerin neden olabileceği olumsuz etkileri baştan önlemek, acil
durum sonrası iyileştirme çalışmaları için daha az finansal kaynak kullanmak, toplumu ve
yerleşmeleri acil durumlara hazırlamak mümkün olacaktır.
Afet sonrası iyileştirme planı acil müdahale planından farklı bir plandır.
29/5/2009

sayılı

5902

sayılı

«AFET

VE

ACİL

DURUM

YÖNETİMİ

BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN» a göre;
İyileştirme Dairesi Başkanlığı Görevleri
•

MADDE 10

•

Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden
yapılanma ve iyileştirme planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil
Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak, onaylanan planların uygulanmasını
koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak.
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İl afet ve acil durum müdürlükleri MADDE 18 –
(Değişik: 20/2/2014-6525/35 md.)
Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri
kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin
yönetiminden birincil derecede vali sorumludur.
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 2018 yılı 4 numaralı kararnamesi
kapsamında, Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden
vali sorumludur. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından
yapılır. Müdürlük personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile bu
müdürlük personeline ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir,
denilmektedir.

İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri arasında,
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî
idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak,
uygulamak ve uygulatmak yer almaktadır.
Aynı zamanda g) bendinde
Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale
ve iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak, şeklinde
belirtilmektedir.
•

Etkili bir afet yönetimi kaynakların önceden bilinmesine ve planlanmasına bağlıdır.

•

Bu nedenle iyi bir afet yönetim yapısının en önemli ayağını planlama oluşturur.

•

Bir afet durumunda, normal yaşam bozulmakta veya kesintiye uğramakta, günlük
yaşamda insanların karşılaştıkları ve alışık oldukları sorunların dışında yepyeni
sorunlar ortaya çıkmakta, insan canı ve malı büyük riskler altına girebilmektedir.
İşte bu nedenle böyle bir olayla karşılaşıldığında,

•

Nasıl davranılacağı,

•

Nasıl organize olunacağı,
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•

İhtiyaç duyulan kaynakların
Nasıl, nereden ve hangi yöntemle karşılanacağı
önceden planlanmalıdır. Bu amaçla, mevzuatta afet sonrası arama kurtarma, müdahale

vb. faaliyetleri organize eden acil yardım planları yer almaktadır. İyileştirme planları, acil
yardım planları ile uyumlu olmalı, kısmen çakışmalıdır.

Şekil 0.1: 2018 öncesinde Afetlerde İyileştirme Planlarının Hazırlanma Süreçleri

Afet sonrası başarılı iyileştirme çalışmaları için afet öncesi planlama büyük önem
taşımaktadır.
•

Genel bir kabule göre, iyileştirme çalışmaları ile ilgili planlama afet sonrası yapılır.
Bunun tersine, yerel yöneticiler, karar vericiler, uzmanlar, mühendisler, plancılar, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör vb. afet sonrası başarılı olacak iyileştirme
çalışmalarının afet öncesi başlaması gerektiğini saptamalıdırlar. Özellikle plancılar,
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yerel planlama kapasitesini arttırmada daha proaktif roller üstlenmelidirler. Amerika
Birleşik Devletleri’nde “tüm planlama yereldir” soylemi cok kullanılır (Smith, 2010).
•

Gerek hazırlanması önerilen “Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları için Afet Öncesi
Hazırlık Planı” nın, gerekse “Afet Sonrası Yeniden Yapılanma ve İyileştirme
Planı” nın, mevcut mevzuat ile beraber ele alınarak, ilgili yönetmelik ve genelgelerin
revizyonunu da içerecek tek bir yönetmelik ile duyurulmasına ihtiyaç vardır (tetik ve
Gökçe, 2010).

4.3.İYİLEŞTİRME PLANLARININ HAZIRLANIŞINDAKİ HASSASİYETLER
Afetlerin büyüklüğü, şiddeti, etki alanı, gerçekleştiği bölge vb. koşullara göre değişik
sonuçlar yaratması, doğal olarak iyileştirme çalışmalarının ve planlarının uygulanabilirliğini
etkileyecektir. Örneğin, en kötü afet senaryosu olarak büyük bir deprem olayını baz alarak
hazırlanmış bir planın, lokal bir heyelan olayında uygulanacak iyileştirme planından
farklılıklar göstereceği kesindir.
Afete duyarlı planlama gerek afet risklerini azaltma aşamasının gerekse iyileştirme
aşamasının en önemli adımlarından biridir. Afet faktörünü bünyesine entegre etmiş bir fiziki
planlama aşağıdaki hedefleri planlama amaçları olarak kabul edecektir (Cezayirli, 1994;
Yılmaz, 2003).
a) Potansiyel afet tehlikesinin önlenmesi ya da azaltılması,
b) Afet etkilerinin azaltılması,
c) Ana afete bağlı olarak meydana gelen yangın, patlama, toprak kayması gibi ikincil
afetlerin önlenmesi,
d) Afet sonrası hızlı ve etkin kurtarma ve iyileştirme çalışmalarının kolaylaştırılması,
e) Afet sonrası yeniden yerleşme ve yapılanma faaliyetlerinin kolaylaştırılması.
Afet riskinin normal planlama surecinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi
sayesinde:
a) İleride meydana gelebilecek afetler sonrasındaki zararlar azaltılabilir,
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b) Afetin bir afetler zinciri olarak genişlemesi önlenebilir veya hafifletilebilir,
c) Kurtarma ve ilkyardım çalışmaları kolaylıkla yürütülebilir,
d) Afet sonrası yeniden inşa, onarım ve bakım çalışmaları daha hızlandırılabilir.
Afete duyarlı planlama multi disipliner bir çalışma ile mümkün olabilir. Başta afet
tehlikelerini irdeleyen ve ortaya koyan jeoloji mühendisi, verileri değerlendiren ve planlamayı
yapan şehir plancısı ile bunlara konularıyla ilgili destek veren inşaat mühendisleri, harita
mühendisleri ve diğerlerinin katılımı ile başarı sağlanabilir. Ancak, iyileştirme planlarının pek
çok ortak özellikleri vardır. Bu ortak özellikler şu şekilde özetlenebilir;
 Planlar gerçekçi ve kabul edilebilir olmalı, gerçekçi afet senaryosu esas alınarak
hazırlanmalıdır.
 Görev alacak birimlerin - personelin, görev, yetki ve sorumluluklarının açıklıkla
belirtilmesi, komuta ve kontrol sisteminin, iş ve işlemlerin akışının açıkça ortaya
konması, belirsizlik, görev girişimleri ve tekrarlara fırsat verilmemelidir.
 Kullanılması gerekebilecek verilerin, imkân ve kaynakların önceden belirlenmesi,
toplanarak veri – kaynak havuzu oluşturulması ya da bunlara kolayca ulaşabilecek
sistemlerin kurulması sağlanmalıdır
 Gerekli görülürse, iyileştirme çalışmalarının farklı safhaları için (hasar tespit, hak
sahipliği ve borçlandırma, yer secimi, yeniden yapılanma vb.) alt planlar
hazırlanmalıdır.
 İyileştirme çalışmalarını yürütecek ekipler icin, çalışma ofisi, donanım – teçhizat,
kalacak yer, ulaşım vb. konularda en uygun lojistik imkânların sağlanması gerekir.
 Planlar, il sınırları içinde ya da dışında yaşanan her afet olayından elde edilen yeni
dersler ve deneyimler doğrultusunda revize edilmeli ve geliştirilmelidir.
 Halkı uyaracak, bilgilendirecek ve bilinçlendirecek mekanizmaların kurulması
çalışmaları hızlandırılmalıdır.
İyileştirme planlarının yapılmaması, geciktirilmesi ya da güncelleştirilmemesi,
planların gerçekçi senaryolara / süreçteki gelişimlere dayandırılmaması, planlara katkıda
bulunması gereken birimler ve makamlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlanamaması,
yürürlükte olan mevzuatlara uyulmaması, planlarda görev ve sorumluluk alan kamu
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görevlilerine görevlerinin tebliğ edilmemesi ve eğitim verilmemesi, iyileştirme çalışmaları
kapsamında illere gönderilen ödeneklerin harcanmasında ilgili yönetmelik usul ve esaslarına
uyulmaması gibi sorunlar iyileştirme çalışmalarını zora sokacaktır (Gökçe ve Tetik, 2012).
İyileştirme planları statik değil, dinamik olması gereken planlardır. Yeni dersler ve
deneyimler doğrultusunda revize edilmeli ve geliştirilmelidir. Ayrıca, bu planlar operasyonel
plan özelliğinde olmalıdırlar.

4.4. İYİLEŞTİRME PLANLARININ BİLEŞENLERİ VE GEREKLİLİKLERİ


Halkın ve paydaşların katılımı sağlanmalıdır.

•

-Afete uğrayan kentin veya bölgenin kalkındırılmasına ilişkin vizyon olmalıdır.

•

-İyileştirme planının prensipleri belirlenmelidir.

•

-İyileştirme planının amaç ve hedefleri olmalıdır.

•

-İyileştirme planının temel konuları öncelik alanları belirlenmiş olmalıdır. konut, Vb.)
paralel olarak hazırlanmalıdır.

•

-Plan uygulama yönetimi somut ve açık bir şekil de belirlenmelidir.

•

-Planı gerçekleştirecek sorumlu bir kuruluş olmalıdır.

•

-Faaliyet planı (zamanı, çıktıları, sorumlu kuruluşu, bütçesi, sayısal göstergeleri belli
olan eylem ve projeler) olmalıdır? İyileştirme planı ile ilişkili sektör planları
(ulaştırma, enerji, alt yapı, yeniden yerleşim, konut, vb.) paralel olarak hazırlanmalıdır
( Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı).

İyileştirme Planı sadece (7269) kalıcı konut yapımı olarak algılanmamalı, ekonomik ve
sosyal ihtiyaç duyulan alanları içermelidir. Afet Sonrası İyileştirme Planı Hazırlama Süreci;
•

Afet

Sonrası

İyileştirme

Planının

nasıl

hazırlanacağına

dair

bir

kılavuz

hazırlanmalıdır.
•

Afet Riski Yüksek olan yerler için muhtemel bir afetin etkilerini gösteren bir afet
senaryosu çalışması yapılmalıdır.

•

Afet Sonrası İyileştirme Planının taslağı afet öncesinde hazırlanmalıdır.
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•

İyileştirme planı hazırlama komisyonu oluşturulmalı ve uygulama için bir kurum
görevlendirilmelidir.

•

Afet sonrasında önceden hazırlanan taslak plan gerçek değerlere göre güncellenmelidir
(Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı)

İyileştirme çalışmalarının ve planlarının hazırlanıp, etkin bir şekilde uygulanmasındaki
kritik faktörler fiziksel kaynaklar ve insan kaynaklarının doğru şekilde kullanılmasıdır.
Afetler geniş çaplı olumsuz etkileri olan olaylar olup, normal zamanlarda kullanılan fiziki ve
insani kaynak kapasiteleri bu zamanlarda yetersiz kalır. Bu nedenle özellikle insan kaynağının
çok iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir. Planlar genellikle bu kaynakların kullanılması ile
doğrudan ilgilidir. Sonuçta büyük afetler sonrası yapılan iş ve işlemler bu tür afetler olmadan
da yapılan iş ve işlemlerdir, sadece boyutları ve yoğunluğu artmıştır. İnsan kaynağı olarak
resmî ve özel kurum, kuruluşlardan olduğu kadar gönüllü örgütlerden ve sivil toplum
kuruluşlarından da yararlanmak gereklidir. Çünkü hem müdahale hem de iyileştirme
safhalarında resmî ve özel kurum, kuruluşların kaynakları afet durumunda yetersiz kalabilir
(İskender ve Erdoğan, 2007).
Tüm bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda iyileştirme çalışmalarına
başlanırken, planlar hazırlanırken, çalışmanın farklı kısımlarında farklı resmi ve özel kurum,
kuruluşlardan, sivil toplum kuruluşlarından, üniversitelerden nasıl yararlanılacağı önceden
belirlenmeli, görev ve sorumlulukların paylaşılacağı protokoller afet öncesi yapılmalıdır
(Gökçe ve Tetik, 2014).

4.5.AFET SONRASI İYİLEŞTİRME PLANLARI ÖRNEKLERİ
Afet sonrası iyileştirme planlarına İstanbul Deprem Senaryosu ve Afet planlarına da
kaynaklık eden, dünyadan örnekleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür.

Kobe İyileştirme Planı: 1995 yılında meydan gelen Büyük
Hanshin-Avajı(Kobe) Depremi sonrası Kobe’nin yeniden inşa
edilmesi planı.
New Orleans İyileştirme Planı: 2005 yılında meydana gelen
Katrina Kasırgasından sonra hazırlanan New Orleans’ın
afet sonrası iyileştirme planı.
Sendai İyileştirme Planı:2011 yılında meydana gelen Büyük
Doğu Japon Depremi ve sonrasında Meydana gelen
tsunamiden sonra hazırlanan afet iyileştirme planı.
Şekil 0.2. Dünyada, iyileştirme çalışmalarına örnek teşkil eden planlardan bazıları.
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1995 Kobe depreminden sonra oldukça fazla etkilenen Kobe şehrinin iyileştirilmesi ve
kalkındırılması için hazırlanan ve uygulanan Kobe İyileştirme Planı Japonya’da afet sonrası
yapılan iyileştirme çalışmalarında örnek olarak dikkate alınmaktadır. Japonya’da 1995
sonrasında meydana gelen afetlerden zarar gören, özellikle Büyük Doğu Japon Depreminden
zarar gören Sendai şehri olmak üzere, önemli yerleşim yerleri için iyileştirme planları
hazırlanmıştır (Çoban, 2014).
Kobe kenti afet sonrası yeniden yapılanma surecinin aşamaları sırasıyla (Fukumoto,
2006);
i. Depremden hemen sonraki donem (ilk 3 ay);
• Hasar tespiti
• Yapılara ilişkin kısıtlamalar
• Plana göre yeniden yapılacak yapıların saptanması, yenileme planları, arsa
düzenleme projeleri,
ii. Planlama Sureci (1 yıl);
• İmar planlama konferansı
• Uzman görüşlerinin alınması
• Arazi kullanım kararlarının alınması
• Vergi indirimleri için kararlar
•Alternatif

yerleşme

alanları

yaratılarak

güvenli

ticaret

alanlarının

oluşturulması
iii. Planın Uygulanması (2 yıl);
• Konutların yapılması
• İki aşamalı katılımcı surecin uygulanması
iv. Tüm yapım sureci (6 yıl);
• Planlanan tüm kentsel projelerin uygulanması
• Kentsel donatıların inşası
Depremin vurduğu alanlarda yapılandırma
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4.6. İSTANBUL AFET İYİLEŞTİRME PLANLARI
Ülkemizde, özellikle İstanbul’da deprem tehlike analizlerine dayanan, kapsamlı
deprem müdahale planlarının hazırlanması amacıyla JICA (Japon Uluslararası İşbirliği
Teşkilatı), Amerikan Kızılhaç Teşkilatı, Münih-Re Reassürans şirketi, İBB ve Kandilli
Rasathanesi işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. İstanbul için Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet
Önleme/Azaltma Temel Plan Çalışması, İstanbul Şehri Mücahir Alanının Deprem Risk Analiz
Çalışması ve Münih-Re ile yürütülen İstanbul Sanayi Tesislerindeki Deprem Risk Analizinin
Tanımlanması projesi bunlardan bazılarıdır. İBB-Kandilli Rasathanesi işbirliğinde, Mikro
Bölgeleme Projesi kapsamında,

“Olası Deprem Kayıpları Tahminlerinin Güncellenmesi

Çalışması” yani İstanbul Deprem Senaryosu ise, 2009 yılında güncel hale getirilmiştir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılmış olan İstanbul deprem
tehlikesi değerlendirmesi ve Mikro Bölgeleme çalışmalarından elde edilen bilgilere dayalı
olarak yapılan İstanbul Deprem Senaryosu çalışmasında, kentsel afet planlaması, yapısal
iyileştirme ve dönüşüm girişimlerinde dikkate alınacak öncelikli bölgelerin belirlenmesinde
doğru ve güncel bilgilerin kullanılmasına özen gösterilmiştir (Çoban, 2014).
Bu senaryo çalışmasının amacı; İstanbul ilinin güncelleştirilmiş yapı ve altyapı
envanterine, zemin bilgilerine ve deprem yer hareketi modellerine dayalı bir yapı hasarı,
can kaybı ve doğrudan ekonomik kayıplara dair tahminin gerçekleştirilmesidir.
İstanbul İyileştirme Planı İBB tarafından hazırlanan muhtemel İstanbul Deprem
Senaryosu çalışmasına göre İstanbul’un görebileceği afet zararları dikkate alınarak
hazırlanmıştır.

4.6.1.İstanbul iyileştirme planlarıoluşturulmasındaki hassasiyetler
Büyük Marmara depreminden 10 gün sonra 11 Mart 2014 tarihinde İstanbul
İyileştirme Planını gözden geçirmek ve uygulanabilir hale getirmek için Kalkınma
Bakanlığının koordinasyonunda İstanbul iyileştirme Planı Komisyonu kuruldu ve iyileştirme
planının hazırlanması çalışmalarına başlandı. Plan hazırlama dönemi boyunca 11 Mart ile 10
Mayıs 2014 tarihleri arasında aşağıda sıralanan yedi konu üzerine çalışma toplantıları
düzenlendi:
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-

Ekonomik dönüşüm.

-

Sosyal yapı ve kalkınma.

-

Kültür ve turizm.

-

Afet Yönetimi ve kentsel dönüşüm.

-

Ulaştırma ve lojistik.

-

Çevresel konular.

-

Yönetim ve planlama

Paydaşların görüşü alınarak hazırlanan İstanbul İyileştirme Planı 1 Temmuz 2014
tarihinde Afet ve Acil Durum Üst Kuruluna Sunuldu (Şekil 4.3). Toplantıda İstanbul
İyileştirme Planı onaylanmış ve planı gerçekleştirilmesinin koordine edilmesi için Kalkınma
Bakanlığına Bağlı olarak İstanbulu Kalkındırma İdaresi Kurulması kararlaştırılmıştır. Afet ve
Acil Durum Üst Kurulunun kararları doğrultusunda 20 Temmuz 2014 tarihinden itibaren
İyileştirme Planı Uygulanmaya başlanılmıştır.

4.6.2.İstanbul İyileştirme Planı Uygulama Döngüsü
10 yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanan İstanbul iyileştirme planında,
iyileştirme çalışmaları devam ederken sosyoekonomik şartların hızla değiştiği bir durumda
yaşanılan afetten 10 yıl sonra İstanbul’daki ekonomik durumu tahmin etmek güç olacaktır.
İstanbul İyileştirme Planı uygulanmaya başlandıktan sonra ilk yıllarda yapısal yönlerdeki
iyileştirmeye odaklanılacak daha sonraki yıllarda ise odaklanma yapısal iyileştirmeden yapısal
olmayan gelişmeye yönelik alanlara yönelecektir. Bu nedenle iyileştirme çalışmasının 5.
Yılında planın gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir.
İyileştirme planının günün şartları dikkate alınarak esnek bir şekilde gerçekleştirilmesi
sonuçlara ulaşmak açısından daha etkin olacaktır. Bu doğrultuda iyileştirme planı uygulama
yönetiminde planla, planı uygula, kontrol et ve sonuçlara dayanarak hareket et (Plan it, do it,
check it and act upon results continuously - PDCA) tarzında döngüsel olarak devam edilen bir
yönetim şekli benimsenecektir.
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Muht
emel
Mar
mara
Depr
emi
Sonr
ası
için
İstan
bul
İyileş
tirme
Planı

1. Giriş
2. İstanbul Depreminin Geçmişi
2.1 Türkiye’nin Deprem Riski
2.2 Marmara Bölgesinin ve İstanbul’un
Deprem Riski
2.3 Zarar Tanımı
2.4 İstanbul’un Hassas Yönleri
2.4.1 Çevre ile İlgili Hassasiyet
2.4.2 Alt Yapı Hassasiyeti
2.4.3 Ekonomik Hassasiyet
3. Marmara Depremi Sebebiyle İstanbul’un Karşılaştığı
Zararlar
4. İstanbul İyileştirme Planının Amacı
5. İstanbul İyileştirme Planının Temel Prensipleri
5.1 İnsan Kaynakları ve Kuruluşlar Arası Koordinasyon
5.2 İstanbul İyileştirme Planının Düzenlenme Yöntemi
5.3 Plan Uygulama Döngüsü
5.4Mali Boyut
6. İyileştirme Safhaları
6.1 Alt Yapı
6.2 Konutların İyileştirilmesi
6.3 Şehir Planlaması
6.4 Ekonomik İyileştirme
6.5 Sosyal Yapının İyileştirilmesi
7. İyileştirme Planının Yönetimi
8. Sonuç

Şekil 0.3: İstanbul İyileştirme Planı ana başlıkları
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Şekil 0.4: İstanbul Afete hazırlık çalışmalarından ortaya konan afete duyarlı hassasiyetler
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2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul
Deprem Senaryosu verileri;
İstanbul’u Etkileyen Afetin Tanımı
Olay :Deprem
Şiddeti: 7.4
Merkezi: Marmara Denizi
Tarih : 17.01.2015, 9:30
Süre: 30 Saniye
Derinlik : Yüzeyin 20 km altında
En fazla etkilenen yerler:
-Pendik,
-Zeytinburnu,
-Bakırköy,
-Küçükçekmece,
-Avcılar.
İstanbul’da Zarar Bilançosu*
Konutlar
Çok ağır zarar gören bina sayısı -2.500 -10.000
Ağır zarar gören bina sayısı -13.000 -34.000
Orta derecede zarar gören bina sayısı -85.000 -150.000
Hafif zarar gören bina sayısı -250.000 -350.000
Ölüm ve yaralı durumu
Can kaybı -10.000 -30.000
Hastaneye kaldırılan -20.000 -60.000
Hafif yaralı sayısı -50.000-140.000
Alt yapılar
Su şebekesi zararı -50 yerde
Kanalizasyon şebekesi -1.500 yerde
Doğal gaz şebekesi -650 yerde
Doğal gaz kutusu -17.000 yerde
GSM baz istasyonu -200 yerde
Yangınlar -42 yerde
Kolay alev alan ve yanıcı madde bulunduran bina -400
Acil geçici konut ihtiyacı -530.000
Ekonomik kayıplar
Alt yapı ve konut -26 milyar, Ekonomik kayıp -54 -74 milyar,
Toplam kayıp:80 -100 milyar TL
.
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4.6.3.Planın Maliyeti

İstanbul İyileştirme Planının gerçekleştirilmesi için 100 milyar TL mali kaynak
gerekmektedir. Bu kaynak genel bütçeden, yerel yönetimlerin bütçesinden (belediyenin ve il
özel idarelerinin bütçelerinden), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Proje
Destek Programından, yatırım teşviklerinden, uluslararası finans kuruluşlarından, özel sektör
yatırımlarından ve özel afet fonlarından gelen hibelerden karşılanabilecektir. İhtiyaç duyulan
kaynağın 70 milyar TL’si konut sahipleri tarafından bankalardan temin edilecek konut
kredilerinden temin edilecektir.
İyileştirme Kademeleri;
Bazı altyapılar Kamu Özel İşbirliği (KÖİB) - Public Private Partnership (PPP)
yatırımları ile yapılabilecektir. Bölgede yatırım ortamının ve altyapıların iyileştirilmesi ile
özel sektör yatırımları sağlanabilecektir. Örneğin, otoyolların, bazı hastanelerin, hava
alanlarının ve enerji tesislerinin yapılması kamu özel işbirliği yatırımları olarak
gerçekleştirilebilecektir.

HAYATIN İYİLEŞTİRİLMESİ

KONUTLARIN
İYİLEŞTİRİLMESİ

ŞEHİR
PLANLAMASI

EKONOMİK
İYİLEŞTİRME

ALTYAPILARIN YENİDEN YAPILMASI

Şekil 0.5: İstanbul İyileştirme Planı Şeması

4.6.4.İstanbul İyileştirme Planında yer alan İyileştirme Alanları
Alt yapı İyileştirmeleri, Konutların İyileştirilmesi, Ekonomik İyileştirme, şehir
planlaması ana başlıkları altında toplanan ihtiyaçlar hayatın normale döndürülmesine yönelik
olup, farklı kururum ve kuruluşların koordinasyonunda planlama ve hazırlık ile başarıya
ulaşabilecek bir süreçtir (Şekil 4.5,6).
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Şekil 0.6: İstanbul İyileştirme Planı için Örnek Faaliyetler ve Projeler

Her bir başlık alt ana başlıklar şeklinde ele alınıp analiz edilmesi gereken bu
bileşenlerin tespiti için verilerin titizlikle ve çok yönlü bir bakış açısı ile derlenmesi
gerekmektedir. Örneğin Alt Yapı İyileştirmeleri Ana başlığı, içme suyu sağlama sistemleri,
kanalizasyon, haberleşme, doğal gaz, ulaştırma ve elektrik gibi hizmetlerin afet anında
görebileceği hasarların tahmini ve bu hasarlardan doğabilecek ihtiyaçların belirlenmesi,
sorunun çözümü için doğru bir başlangıç noktasıdır. Sadece içme suyu özelinde bakıldığında
bile, afet nedeniyle doğabilecek şebeke problemlerinin çözümünden öte, öncelikle şebekedeki
kapama vanaları, su kalitesi, su akış kontrolü gibi suyun durumu, acil su ihtiyacının
karşılanması ve su tankları, şebekelerin yeniden yapılması hatta içme suyu amaçlı tank ve
depoların yangın söndürmedeki rollerinin de düşünüldüğü çok yönlü etkin planlamaların
yapılması gerekmektedir. Hazırlanan planlarla ortaya konan verilerin değişen koşullara
uygunluk açısından zaman içinde yenilenmesi ve güncel tutulması önemlidir.
4.6.5. İstanbul İyileştirme Planının Yönetimi
İstanbul İyileştirme Planı, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul’da
yatırım ve hizmetleri olan kamu ve özel sektör kuruluşlarının katılımı ile hazırlanmıştır.
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İstanbul iyileştirme Planının uygulama dönemi 10 yıl olup 2014-2023 arasındaki yılları
kapsamaktadır. İstanbul İyileştirme Planı İstanbul’da gelecek 10 yılda gerçekleştirilecek
olan tüm yatırımlar, projeler ve faaliyetler için kılavuz ve çerçeve niteliğinde olacaktır.

İyileştirme

planının

başarısı

planın

hazırlanmasında

katkıda

bulunan

ve

gerçekleştirilmesinde görev alan tüm paydaşların etkin bir şekilde katılımına bağlıdır.
Paydaşların görüşleri ve desteği geçekleştirme, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin
tamamında ve her zaman dikkate alınacaktır.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
(Başbakan Başkanlığında yılda bir
defa toplanır)

Kalkınma Bakanlığı
(Yılda iki defa rapor alır)

İstanbul Kalkınma
Komisyonu
97 sivil toplum
kuruluşu temsilcisi
(STK, gelir amacı
gütmeyen kuruluşlar,
vakıflar, dernekler,
kamu kuruluşları,
üniversiteleri, ticaret ve
sanayi odaları,
Belediyeler vb.)

İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim
Kurulu
- İstanbul Valisi,
- İstanbul Belediye Başkanı,
- İl Özel İdaresi,
- Ticaret Odası Başkanı,
- Sanayi Odası Başkanı,
- Sanayi ve İşadamları Derneği,
- Bağımsız Sanayi Girişimcileri
Derneği,
- İhracatçılar Birliği.
- Exporter Association.

Istanbulu Kalkındırma
Merkezi
(Koordinatör Kuruluş)

İcracı / Proje Gerçekleştirici Kuruluşlar
Kamu
Kuruluşları

Belediyeler

Sivil Toplum
Kuruluşları

Özel Sektör
Girişimcileri

Şekil 0.7: 2018 yılı öncesi İstanbul İyileştirme Planının Yönetim Şeması (Çoban, 2014).

İstanbul’u

ve

çevresini

etkileyen

Marmara

Depreminden

sonra

Bölgenin

kalkındırılması amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı ile 10 yıllık bir süre için İstanbul ve
Çevresinin Kalkındırma İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. İstanbul İyileştirme Planının
gerçekleştirme sorumluluğu Kalkınma Bakanlığına bağlı olan İstanbul ve Çevresini
Kalkındırma İdaresi Başkanlığında (İstanbul’u Kalkındırma Merkezi’nde) olacaktır.
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İstanbul ve Çevresini Kalkındırma İdaresi Başkanlığı kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlayacak ve İstanbul’un iyileştirilmesi için bir tür sekretarya hizmeti görecektir. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi dâhil tüm sorumlu kuruluşlar kendi yatırım projelerini ve diğer
faaliyetlerini gerçekleştireceklerdir.
İstanbul’u Kalkındırma Merkezi İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Kalkındırma
Komisyonu ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. İstanbul’u Kalkındırma Merkezi yapılan
faaliyetler hakkında her yıl Haziran ve Aralık ayı sonunda Kalkınma Bakanlığına
değerlendirme raporu sunacaktır.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu İstanbul’u iyileştirme Planının ilerlemesinden
sorumlu olacak ve yılda en az bir defa (birinci toplantı Ocak ayında olacak şekilde)
toplanacaktır. Kalkınma Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu toplantısında İstanbul
iyileştirme planı hakkında bilgilendirme yapacaktır.
Ulusal düzeyde izleme ve değerlendirme çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilecektir. Yerel düzeydeki izleme ve değerlendirme çalışmaları İstanbul Kalkınma
Ajansı tarafından gerçekleştirilecektir (Çoban, 2014).
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BÖLÜM SONU SORULARI

1-) İyileştirme planları gerekli midir? Gerekli ise neden gereklidir?

2-) İyileştirme planlarının yasal dayanakları nelerdir?

3-) İyileştirme planı hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir?

4-) Afet sonrası iyileştirme planlarına örnekler veriniz.

5-) İstanbul’da iyileştirme planları nasıl yapılmıştır?

6-) İstanbul’da zarar görebilecek hassas alanlar nerelerdir?

7-) İyileştirme planlarının maliyetleri ne kadardır?

8-) Aşağıdakilerden hangisi İstanbul iyileştirme planı yönetimindeki proje
gerçekleştirici kuruluşlardan biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kamu Kuruluşları
Belediyeler
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Sektör Girişimcileri
İhracatçılar Birliği

9-) İstanbul İyileştirme Planının uygulama dönemi kaç yıldır?
a)
b)
c)
d)
e)

2
5
1
10
7
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10-) Depremden hemen sonraki dönemde (ilk 3 ay) aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Hasar tespiti
b) Yapılara ilişkin kısıtlamalar 1
c) Konutların yapılması
d) Plana göre yeniden yapılacak yapıların saptanması
e) Arsa düzenleme projeleri

Cevap Anahtarı
8-)E 9-)D 10-)C
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5. BÖLÜM:

İYİLEŞTİRME

ÇALIŞMALARINDA

SİGORTANIN

ÖNEMİ

VE

EKONOMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İyileştirme çalışmalarında sigortanın önemi sigorta hukuku konusuna değinilerek
kavranacak ve afet ekonomisi, afetlerde sigorta uygulamalarına göz atılacak.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) DASK nedir ve amacı nelerdir?
2) ZDS kapsamındaki binalar, hasar türleri nelerdir?
3) Afet ekonomisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Afet Ekonomisi

Türkiye'de Doğal Afet
Sigortalarının Hayata Geçişi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Ekonomisi başlığı
altında doğrudan,
dolaylı ve ikincil
etkiler incelenerek
konu hakkındaki bilgi
birikimi arttırılması
hedeflenmektedir.

DASK, ZDS amaç,
uygulama vb. konular
hakkında bilgi edinilir.
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Anahtar Kavramlar


DASK



ZDS



Muafiyet oranı
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GİRİŞ

Sigortacılık ekonomik kayıplar doğuran olası risklerle baş edebilme planı olarak
tanımlanmaktadır. Sigortacılık faaliyetlerinin amacı, sigortalanması mümkün olan risklerin
meydana gelmesinden (trafik kazaları, ölüm hali, sakat kalma, yangın, hırsızlık, afet, vb.)
kaynaklanan zararların teminat altına alınarak maddi varlıkların kaybını önlemek, mali
sorumlulukların karşılanmasını temin etmek, hayat sigortalarında ölüm halinde sigortalının
ailesine ya da lehtarına, hayatta kalma halinde ise sigortalıya güvence ve koruma sağlamaktır
(Şekil5.1).

Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla vatandaşları için zorunlu kıldığı
emeklilik ve genel sağlık sigortalarını çalışanların ücretlerinden kesinti yapmak yoluyla
düzenlemektedir. Bu sigortalar her çalışan için yaptırması zorunlu olup, işverenin, sigortalının
ve kurumun çeşitli yükümlülüklerinin olduğu bir süreçtir.

5.1.SİGORTA HUKUKU
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesi şu şekilde
tanımlanmıştır:
“Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir
menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi
ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı
olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği
sözleşmedir.”
1421. madde sigortacının sorumluluğunun başlangıcı şu şekilde belirtilmiştir: “Aksine
sözleşme yoksa sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitinin ödenmesi ile başlar; kara
ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla
sorumlu olur.”
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1423. maddede sigortacının aydınlatma yükümlülüğü “Sigortacı ve acentesi, sigorta
sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak
sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat
etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene
yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi
bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.
Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına on
dört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma
açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Şekil 0.1. Sigorta türleri
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1430. maddede ise sigorta ettirenin yükümlülüğü “Sigorta ettiren, sözleşmeyle
kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin
ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksitin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler
için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir.
Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını
ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin
ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır.” şeklinde
tanımlanmıştır.

5.2.TÜRKİYE AFETLER VE YOL AÇTIĞI EKONOMİK ZARARLAR
Türkiye jeolojik oluşumu ve coğrafi konumu nedeniyle deprem, sel, çığ, heyelan,
kuraklık, yangın gibi çeşitli afetlerin sık yaşandığı bir ülkedir. Bu afetlerin en ağır maddi ve
manevi hasara neden olanı ise depremdir. Küresel iklim değişikliği, yeraltı su kaynaklarının
aşırı kullanımı ve erozyon gibi nedenler yüzünden “çölleşme ve kuraklık” da doğal afetler
listesinde üst sıralarda yer almaya adaydır.
Ülkemizde yaşanan doğal afetler listesinin başında depremler gelir. Egedeki alansal
dağılımlı nispeten magnitüdleri daha küçük depremler üreten fayların yanı sıra, makaslama
rejiminde gelişmiş, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay hatları, tarihsel süreçlerde büyük
depremlere yol açan hatlar olmuşlardır. Bu fay güzergâhları boyunca, deprem etkilerinin
görüldüğü alanlarda, Anadolu’da eski yerleşim yerlerinin, tekrarlanan zelzele tecrübelerinden
yola çıkarak kısmen zayıf zeminler oluşturan ve depremden daha çok etkilenen vadi ve
alüvyal düzlüklerden ziyade fay morfolojilerinin oluşturduğu sırt ve tepe yamaçlarında
kurulduğu görülmektedir. Medeniyetin beşiği olarak kabul edilen Anadolu toprakları ve
özellikle de imparatorluklara ev sahipliği yapmış İskenderun Havzası’nın bulunduğu alanda,
Doğu Anadolu Fay Hattı ve Ölüdeniz Fay Hattı’na ait fay parçalarının kırılması ile oluşan
depremlerde büyük felaketlerin, can ve mal kayıplarının yanı sıra göçlere yol açacak
zararların oluştuğu tarihsel kayıtlarda yerini almıştır. Ülkemiz kuzeyindeki dağlık alanlar ile
Ovalık Anadolu’yu sınırlayan hatta ise, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Bingöl- Karlıova'dan
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başlayan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) boyunca Cumhuriyet döneminde 1939 Erzincan
depremi ile başlayıp batıya doğru kayan zincirleme depremler yaşanmıştır.
Bu aktif faydaki enerji salınımı son olarak 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım
1999 Düzce depremleriyle gerçekleşmiştir. Kuzey Anadolu Fayı; Meksika ve ABD batısında
şiddetli depremlere yol açan ve Orta Amerika'dan başlayıp Kanada'ya kadar uzanan San
Andreas Fay Hattı ile bazı benzerlikler gösterir. Yerbilimciler bu aktif fay hatlarının yapısı
üzerine yoğun çalışmalar sürdürmektedir.
Deprem bölgeleri haritası esas alındığında ülkemiz topraklarının % 96'sının farklı
oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içersinde olduğu ve nüfusumuzun % 98'inin bu
bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Bu bölgelerin % 66'ı ise aktif fay zonlarıdır veya daha açık
bir ifade ile her an büyük depremler olması beklenen bölgelerdir ve nüfusumuzun % 70'i bu
bölgelerde yaşamaktadır.
Depremler dışında afet oluşumları ele alındığında sayısal olarak en çok gerçekleşen
afet kaynağı, sel ve yoğun yağışa bağlı heyelanlar olup, en çok Karadeniz Bölgesi'nde
gözlenir. 2006 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülen şiddetli yağışlar ve hemen
ardından meydana gelen seller de ağır maddi hasara ve can kaybına yol açmıştır. Çığ ise
dağlık bir bölge olan Doğu Anadolu'da özellikle kış aylarında diğer bölgelere oranla daha
fazla görülür.
Dünyada afetler coğrafyası ele alındığında farklı bölgelerde farklı afet türlerinin
baskın olduğu ve buna bağlı olarak gelişmişlik düzeyi ile de orantılı olarak afet zararlarının
ortaya çıktığı görülmektedir. Ülkemizde etkili olan doğal afetler depremler, kaya düşmeleri,
su baskınları, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmesinin yanı sıra, teknolojik ve diğer afetler
nedeniyle can kayıplarının yanı sıra, oluşan hasarların ülke ekonomisine getirdiği yük, Gayrı
Safi Milli Hasılamızın % 3-4 üne karşılık gelmektedir.
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan ülkemizin jeolojik ve coğrafik koşulları
dikkate alındığında, afetlerin yoğunluk ve dağılımlarının yanı sıra verdiği hasar ve kayıplar
açısından en büyük oranı, başta depremler olmak üzere doğa kaynaklı jeolojik afetler
gelmektedir. Ülkemizde afetlerin neden olduğu yapı hasarlarının % 61’ i depremler % 15’ i
heyelanlar % 14’ ü seller % 5’ i kaya düşmeleri % 4’ ü yangınlar % 1’ i meteorolojik
nedenlerden kaynaklandığı görülmektedir. Yıkıcı bir deprem olma ihtimali her 1.5 yılda bir
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olup, deprem haritasında ülkemizin % 96’ sının bu tehlikeye maruz alanda yer alıyor olması
konunun ciddiyetinin anlaşılması açısından büyük önem arz etmektedir.
Dünya’da ülkelerde afetlerin yıllık bilançosu, eğilimleri ve istatistikleri tutulur ve
yılsonunda genel bir değerlendirme yapılır (Şekil 5.2,3). Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma
Merkezi (CRED), Dış Afet Yardım Uluslararası Kalkınma Ofisi (USAID/OFDA), Dünya
Sağlık Organizasyonu (WHO) gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu değerlendirme
kurumlarına örnek olarak verilebilir. EM-DAT ise yukarıda açıklanan kuruluşların desteğinde
bir kuruluş olup dünya çapındaki afet verilerinin sosyo ekonomik değerlendirildiği direk afet
maliyet verilerini arşivleyen veri tabanıdır. Bu kuruluş 1900 yılından beri 20.400 afeti
arşivlemiştir. Böylece, afetlerin genel eğilimleri ve bilançosu ortaya konur ve korunmak,
zararlarını azaltmak için neler yapılacağına karar verilir. Dünya Bankası bu kararların ve
planların finans tarafını uygulamaya sokan bir kurumdur. Afetlere ayrılan paraların dağılımı
ise ülkelerin afet potansiyeli ve gelişmişlik ya da yoksulluk ölçütlerine göre yapılmaktadır
(Ersoy, 2013).

Şekil 0.2: Bölge bazında 2009 yılında meydana gelen afetlerin sayısal dağılımları (CRED, 2009)

2010 yılı Afet verilerine göre (CRED, 2011), dünya genelinde 373 afet gerçekleşmiş,
bu afetlerden 207 milyon kişi etkilenmiş, toplamda 296.800 kişi can vermiş ve 109 milyar
dolarlık ekonomik kayıp gerçekleşmiştir.
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Sadece 2012 yılında dünya genelinde toplam 357 afet meydana gelmiştir. Can kaybı
ortalaması 9,655’dür. 357 afette 124,5 milyon insan mağdur (ölen ve etkilenen insanların
toplamı) olmuştur. Ekonomik kayıplar tahminen 157 milyar dolardır.
2013 yılın ilk altı aylık döneminde 127 afet meydana gelmiş, 8250 kişi hayatını
kaybetmiş, 16.416.723 kişi mağdur olmuş ve ortaya çıkan zararların bedeli 45 milyar doları
geçmiştir. Bu rakamlarda salgın hastalıkların yarattığı afet durumları dâhil değildir. 2013
yılının ikinci yarısında çok şiddetli afetlerin yaşadığı hesaba katılırsa bu rakamların
yılsonunda çok arttığı ortadadır. Asya, yine afetlerde birincidir. 127 afetin neredeyse yarısı
(58), ölümlerin neredeyse tamamı (7388 kişi), zararların ise % 60’ı Asya’dadır.
Son 10 yılda, afetlerden en fazla etkilenen ülkeler Çin, Amerika Birleşik Devletleri,
Filipinler, Hindistan ve Endonezya’dadır. 2012’de Çin’de 15 sel ve heyelan, 8 tayfun, 7
deprem ve bir de aşırı sıcaklık vakası meydana gelmiştir.
Afetler konusunda en çarpıcı sonuç, ekonomik kayıplar giderek artmaktadır. 2012
yılında Meksika’da yapılan G20 toplantısında afet öncesi önlem stratejisiyle “doğal afetlerin
artan maliyetlerine karşı eylem” kararı alınmıştır. Türkiye’nin ne üye, ne de gözlemci olarak
bulunmadığı Afet Azaltma ve Yeniden Yapılanma Küresel Tesisi (GFDRR)’nin 2013-2015
strateji raporuna göre; 2012 yaşanan afetlerde can kayıpları açısından en ölümcülleri 10
ülkeden 6’sı gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkelerde meydana gelirken; diğer 4’ü orta gelişmiş
ya da gelişmiş zengin ülkelerde meydana gelmiştir. Filipinlerdeki Bobha Tayfunu en ölümcül
afet olup 1901 kişi hayatını kaybetmiştir.

100

Şekil 0.3. 2009 yılında dünya genelinde afetlerin türlerine gore yol açtıkları ekonomik zararların % olarak
dağılımı (CRED, 2009)

Amerika Birleşik Devletlerindeki Sandy Kasırgası, 2012 yılının en büyük felaketi olup
50 milyar dolarlık ekonomik kayıp meydana gelmiştir. Kuraklığın maliyeti ise 20 milyar
dolardır. İtalya’daki 20 ve 29 Mayıs depremleri 15,8 milyar dolar; Çin’deki Beijing
bölgesindeki sel ve taşkınlar 8 milyar dolar ve ABD’de hortumlar ise 5 milyar dolarlık kayıp
yaratmıştır.
Afetlerdeki ekonomik kayıplar oluştuğu yerin sosyo ekonomik koşullarına göre
değişir. Eğer afet nüfusun yoğun olduğu bir yerde ya da fakir bir ülkede meydana gelirse
ekonomik kayıplar büyük olmaktadır. Söz gelimi, 230 bin insanın hayatını kaybettiği 2004
Hint Okyanusu deprem ve tsunamisi 15 milyar dolarlık bir ekonomik zarar yaratmıştır.
Hâlbuki 11 insanın öldüğü petrol sızıntısında ekonomik kayıp çok yüksek olmuştur. Dünyada
2000’li yılardan sonraki bazı önemli afetlerle ilgili ekonomik kayıplara göz atalım. 2011
Tohoku deprem ve tsunamisi 300 milyar Amerikan doları 2008 Sichuan Depremi, Çin, 148
milyar dolar 2005 Katrina Kasırgası, ABD sigortaları telafi edilen miktar 45 milyar dolar
2011 Thailand Sel ve Su Baskınları, 45.7 milyar dolar 2008 Ike Kasırgası, ABD, 29.6 milyar
dolar 2004 Hint okyanusu deprem ve tsunamisi, çok uluslu, 15 milyar dolar 2011
Christchurch depremi, Yeni Zelanda, 13 milyar doları 2013, Alberta Sel ve Su Taşkını,
Kanada, tahminen yaklaşık 3 - 5 milyar dolar 2011 Slave Gölü orman yangını, Kanada, 1.8
milyar Amerikan doları 2013 Haiyan Süper Tayfunu, Filipinler, 1.5 milyar dolar
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Türkiye’de, depremlerin 2011 yılında yol açtığı ekonomik zarar 1,744 milyar dolardır.
2006 ve 2009 yıllarında meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı ekonomik zarar ise
867.000 milyon dolarıdır (Ersoy, 2013) .

5.3.AFET EKONOMİSİ
Afet Ekonomisi, herhangi bir afet durumunda bozulan / kayba uğrayan sistemleri
mümkün olan en kısa sürede normale döndürmek için mevcut kaynakları en uygun şekilde
kullanmaktır.
Afetler, gerçekleştiği bölgelerde yıkımlar, can kayıpları, sosyal yaşamda oluşturduğu
tahribatlarla birlikte doğrudan ekonomik göstergeleri de etkileyecek zararlara yol
açabilmektedir. Doğrudan gözlenen bu etkilerin yanı sıra doğrudan kayıpların doğurduğu
nedenlerle iş gücü kayıpları, işsizlik, verimsizlik, ticari faaliyetlerin ve ürün taleplerindeki
azalma gibi nedenlerle dolaylı ve bu etkilerin ortaya çıkardığı enflasyon, kredi notu
düşürülmesi, salgın hastalıklar gibi ekonomiyi derinden etkileyecek ikincil etkileri
görülebilmektedir (Şekil 5.4).
AFETLERİN EKONOMİK
ETKİLERİ

DOĞRUDAN

DOLAYLI ETKİLERİ

ETKİLERİ

İKİNCİL
ETKİLERİ

Şekil 0.4: Afetlerin ekonomik etkilerinin sınıflaması.

5.3.1.Doğrudan Etkiler
• Binalarda meydana gelen hasar
• Bireylerin ücret kaybı
• Fabrikaların yıkılması
• Köprüler, karayolları, demiryolları, telekomünikasyon hasarları
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• Toplumsal sistemlerdeki hasar (okullar, hastaneler, camiler, kanalizasyon sistemi vb)
• Üretim kayıpları (hasattaki azalma, canlı hayvanların telef olması, küçük işyerlerinin
kapanması)
• Acil durum ve yapılanma masrafları
5.3.2.Dolaylı Etkiler
Bahsedilen direk etkiler sonucunda oluşan etkilerdir.
•Ürün talep miktarında azalış,
•İşini kaybetmiş bireylerin alımlarındaki azalış,
• Aden dolayı, milli gelirdeki değişme,
• Buna en son örnek Japonya’daki 8 Mart 2011 depremidir. Toyota, Nikon, Nokia
vb. Japon üretimi ürünlerde fiyat değişiklikleri gözlenmiştir.

5.3.3.İkincil Etkiler
Afetten bir süre sonra gözlenir. Direk + Dolaylı etkilerin bir sonucudur.
• Salgın hastalıklar
• Enflasyon
• Fırsat kaybı (ekonomik anlamda)
• Bütçe açıkları
• İhracat / ithalat kayıpları
Doğadaki değişiklikler (nükleer sızıntı, petrol tankeri sızıntısı, boru hatlarındaki
patlamaların ürüne etkisi vb.)
Doğal afetler sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplardan en çok etkilenenler
gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerdir (Erkan, 2009).
1999 Kocaeli Depremi’nin yol açtığı ekonomik kayıplar, bu boyuttaki bir doğal afetin
gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisini nasıl etkilediğine çok önemli örnek oluşturmaktadır.
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Kocaeli Depremi sonrasında tahmin edilen bazı hasar verileri aşağıdaki gibidir:
- Endüstriyel kuruluşlar: 2 milyar USD
- Binalar: 5 milyar USD
- Demiryolları: 1 milyar USD
- Karayolu/otoban: 0.2 milyar USD
- Limanlar: 0.2 milyar USD
- Haberleşme: 75 milyon USD
- Enerji sektörü: 3 milyon USD

Bu deprem ülke ekonomisinde ciddi tahribata yol açmış olup GSMH’nın % 8-9’una
karşılık gelen 20 milyar dolarlık zararı ile birlikte, etkilediği Marmara Bölgesi ülkenin sanayi
merkezi olduğu için yaşanan acı deneyim afet yönetimi konusundaki çalışmaları tetiklemiştir
(tamamlanmış olan MEER projesi, TEFER projesi gibi).
Ülkemizde acil durum koordinasyonu, afet bölgesinin yeniden yapılanma finansmanı
gibi çalışmalardan sorumlu temel merci devlettir.
1999 Kocaeli Depremi öncesinde afetlerin direk, dolaylı ve ikincil ekonomik etkilerini
karşılamak için mevcut bir sistem yoktu. 1999 Kocaeli Depremi sonrasında, olası
depremlerdeki hasarların ekonomik etkilerini azaltmak amacı ile Afet Fonu gibi finansal
mekanizmalar oluşturulmuştur. 2000 yılında dünyada ilk devlet-özel sektör ortaklığına
dayalı sistem olan zorunlu deprem sigortası, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK),
hizmete girmiştir.
Ayrıca, deprem zararlarının finansmanı için özel deprem vergileri ve sadece 2000
yılında geçerli bedelli askerlik gibi kaynaklar oluşturulmuş, 3 milyar doları bulan bu fonlar ile
açık kapatılmaya çalışılmıştır (Şekil 5.5).
Ülke içi kaynakların yanı sıra Uluslararası kaynaklardan 2.5 milyar dolarlık fon
sağlanmıştır (Erkan, 2009).
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Afet Sonrası

Afet Öncesi

•Bütçe ve kredilerden aktarmalar

• Afet Rezerv Fonu

•Vergiler

• Sigorta

•Borçlanma (yurt içi ve uluslararası)

• Afet Tahvilleri

•Bağış yardımları

• Olağanüstü Durum Kredisi

Şekil 0.5: Afet Yönetiminde Yardım ve Yeniden Yapılanmanın Devlet Tarafından Finansmanı.

5.4. AFETLERDE SİGORTA UYGULAMALARI
Sigortacılık ekonomik kayıplar doğuran olası risklerle baş edebilme planı olarak
tanımlanmaktadır. Sigortacılık faaliyetlerinin amacı, sigortalanması mümkün olan risklerin
meydana gelmesinden kaynaklanan zararların teminat altına alınarak maddi varlıkların
kaybını önlemek, mali sorumlulukların karşılanmasını temin etmek, hayat sigortalarında ölüm
halinde sigortalının ailesine ya da lehtarına, hayatta kalma halinde ise sigortalıya güvence ve
koruma sağlamaktır.
Sigortayı herkes, “prim" adı verilen güvence bedelini ödeyerek sigorta acentelerinden
satın alabilir. Sigorta güvence belgesine “poliçe” adı verilir. Poliçe satın alan kişi “sigortalı",
sigorta poliçesi satan kişi/kuruluş “sigortacı” olarak adlandırılır.
Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla vatandaşları için zorunlu kıldığı
emeklilik ve genel sağlık sigortalarını çalışanların ücretlerinden kesinti yapmak yoluyla
düzenlemektedir. Bu sigortalar her çalışan için yaptırması zorunlu olup, işverenin, sigortalının
ve kurumun çeşitli yükümlülüklerinin olduğu bir süreçtir.
Sigorta şirketlerince sunulan ürünler çok daha çeşitli olup, bunların yaptırılması
vatandaşların bireysel tercihine bağlıdır (Şekil 14). Herhangi bir zorunluluk yoktur.
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Sigortacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
Sigorta Hukuku konulu 6. kitabı ile belirlenmiştir. Bu kitabın birinci kısmı genel hükümler,
ikinci kısmı ise sigorta türlerine ilişkin özel hükümler başlığını taşımaktadır.

Afet risklerinin sigorta edilebilirliği, sigortaya konu edilen taşınır ya da taşınmazın
tanımlanabiliyor ve nicel olarak ifade edilebilmesi ve sigortacılar tarafından primlerinin
serbestçe belirlenebilir olmasına bağlıdır.

5.5.TÜRKİYE'DE DOĞAL AFET SİGORTALARININ HAYATA GEÇİŞİ
Depremler ülkemizde önemli sosyal ve ekonomik kayıplara, devlet bütçesinde büyük
açıklara neden oldu. Yaşanan depremlerde birçok aile, güvencesi olmadığı için evini kaybetti.
Dünyadaki diğer ülkelerde örnekleri bulunan doğal afet sigortasının ülkemizde de
uygulanması fikri, Afyon-Dinar Depremi (1996) ve Adana-Ceyhan Depremi’nde (1998)
yaşanan ekonomik kayıpları azaltmak üzere gündeme geldi.
Zorunlu Deprem Sigortası’nın (ZDS) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması
için ise, yine büyük kayıplara yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni beklemek
gerekti.

5.5.1.DASK
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Amerika Birleşik Devletleri ve Yeni Zelanda'daki
benzer sistemlerin uzmanlar tarafından Türkiye şartlarına uyarlanmasıyla oluşturuldu. 1999
depremleri sonrasında ortaya çıkan kurum, 27 Eylül 2000 tarihinde 587 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname olarak uygulamaya geçti. DASK'ın görevi, depremde hasar gören veya
yıkılan evlerin zararını karşılamaktır. Bu sayede hayat daha çabuk normale dönecektir.
Kurumun faaliyetlerini her beş yılda bir ihale yoluyla seçilen sigorta şirketi yürütür.
Bu sistem dünyada sigortacılık alanında özel sektör-devlet işbirliğinin ilk örneğidir.
Ortaklığın devlet cephesinde Hazine Müsteşarlığı yer almakta, günlük faaliyetler ise
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belirlenen özel sigorta şirketi tarafından yürütülmektedir. Dask, Hazine Müsteşarlığı’nca
denetlenir.

DASK, bir sigorta havuzudur. Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçesi satın alan
herkes bu havuza katılmış olur. Bir deprem durumunda, eğer sigortanız varsa, size bu havuzda
birikmiş toplam paradan hasar ödemesi yapılır. DASK kâr etme amacı güden bir kurum
değildir. Deprem durumunda, ZDS satın almış bireylerin konutlarında meydana gelebilecek
maddi zarar riskini, belirlenen limite kadar kendi üzerine alır. DASK riski paylaştırır, deprem
durumunda devletin ve vatandaşların bütçesi güvence altındadır.

5.5.2.DASK’ın Amacı
DASK’ın amaçları şöyle sıralanabilir:
1) Bütün konutları depreme karşı, güvence altına almak,
2) Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
3) Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon
oluşturmak.
4) Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.
5) Toplum genelinde, sigorta bilincinin gelişmesine katkı sağlamak.

5.5.3.ZDS Kapsamındaki Binalar
DASK 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar
üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve
benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından
yaptırılan veya verilen krediyle yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir.
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5.5.4. ZDS Kapsamındaki Hasar Türleri
Bu sigortayla, depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak ve yer
kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar,
bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar,
merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki
tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere], sigorta bedeline kadar
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

5.5.5. ZDS Kapsamı Dışındaki Haller
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa
edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar ZDS
kapsamı dışındadır.

5.5.6. Teminat Kapsamı Dışındaki Haller
Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif
ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar; her türlü taşınır
mal, eşya ve benzerleri; ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar; manevi tazminat
talepleri; deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan
hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

5.5.7. Sigorta Bedelinin Tespiti
Sigorta bedelinin tespitinde, sigortalanan meskenin yapı tarzı için Hazine
Müsteşarlığı’nca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen
metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün)
çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin
sigorta bedeli Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen azami tutardan
fazla olamaz.
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5.5.8. Sigorta Bedelinin Yeniden Yapım Maliyetini Aşması Durumu
Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasar miktarına ilişkin belgelerin verilmesinden
itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde gerekli incelemeleri tamamlayıp hasar ve
tazminat miktarını tespit ederek sigortalıya bildirmek zorundadır.
Sigorta bedeli sigortalanan meskenin yeniden yapım maliyetini aşarsa, sigortanın bu
bedeli aşan kısmı geçersizdir. Cari yıla ait fazla alınan prim, sigorta ettirene gün esası
üzerinden iade edilir.

5.5.9. Muafiyet Oranı
Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2’si oranında muafiyet indirimi uygulanır. Doğal
Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından
sorumludur.
Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen bütün
hasarlar bir hasar sayılır.

5.5.10. Tazminat Bedelinin Hesaplanması
Sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, riskin
gerçekleştiği yer ve tarihte binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeniden yapım maliyeti
esas alınır. Ancak sigorta tazminatı hiçbir durumda sigorta bedelinden fazla olamaz.
DASK için ödenmesi gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı
ile belirlenir. Prim tutarını hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alınabilecek en
yüksek limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır. Teminat tutarı, tarife
fiyatı ile çarpıldığında prim tutarı da hesaplanmış olur.
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5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur:

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan
"Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının
tanımı ise aşağıdaki gibidir:
A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan
yapılardır.
B- Yığma Kâgir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla
veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve
tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.

5.5.11.Prim Hesaplama
Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı)
bulunur ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim
tutarı, Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında belirlendiği üzere; yapı tarzına göre
her yıl tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı
sonucu bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle
hesaplanmaktadır.
Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak
artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.
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Her yıl güncellenen prim hesaplamalarını Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK)
web sayfasındaki, https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium adresinden
takip edebilirsiniz.

Örnek Prim Tablosu

DASK herkesin Zorunlu Deprem Sigortası sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için,
prim bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dâhilinde olmasına çalışır.
Sigorta primlerinin artışı, her yıl binaların metrekare birim maliyetlerindeki artışa
paralel olarak düzenlenir.
Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit
edilen metrekare birim maliyetleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile şöyledir:
Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 750 TL
Yığma Kagir Yapılar: 540 TL
Diğer Yapılar: 275 TL

Söz konusu maliyetler, gerektiği hallerde yeniden belirlenir ve Resmi Gazete’de ilan edilir.
Aşağıdaki tabloda, risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre oluşturulan örnek prim
hesaplamasını inceleyebilirsiniz (https://dask.gov.tr/):
İllerin Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları
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2019 yılı Şubat ayında, İstanbul Avcılar ilçesindeki %10 yenileme indirimli, 2007 ve sonrası
tarihli, 150 m2, Betonarme bir bina içi hesaplanan prim bilgileri ekranı aşağıdaki şekildedir.
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5.5.12.Tazminat Bedelinin Ödenmesi
Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat
miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.
5.5.13.Tazminat Hakkının eksilmesi veya Düşmesi Durumu
Sigorta ettirenin, sigorta süresi içinde sigortalı meskende mevzuata aykırı değişiklik
yapması halinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu sözleşmeyi feshedebilir.
Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi
etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan yahut buna imkân veren
malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya
arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.
Aynı bina/bağımsız bölüm için birden çok Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılamaz.
Ancak, sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binanın değeri belirlenen sigorta bedeli
tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yapılmış
olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

5.5.14.Menfaat Sahibi Değişmesi Durumu
Sözleşme süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde, sigortanın hükmü yeni
menfaat sahibiyle devam eder. Bu durumda yeni menfaat sahibi, sigortaya ait devir
zeyilnamesini yaptırmak ve satış işleminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu
müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür. Bunun dışındaki hallerde ise, sigorta ettiren ve
sigortanın varlığını öğrenen yeni menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye
aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.
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5.6. AFETLE İLİŞKİLİ TARIM SİGORTALARI
Çiftçilik veya hayvancılık alanında sigortayı gerektiren çeşitli tehlikeler söz
konusudur. Yağmur, kar, dolu, don, yangın, hayvanların toplu ölümüne neden olan hastalıklar
bu tehlikelerden bazılarıdır. Büyük hasara neden olan ve çiftçinin uzun süreli emeğini ve
sermayesini yok eden bu tehditlerin etkilerini ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca en
aza indirmek için sigorta yaptırılması çok önemlidir. Bu gerçekten hareketle 2005 yılında
5363 sayılı Tarım Sigortalan Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu kanunla Tarım Sigortaları
Havuzu (TARSİM) oluşturulmuştur. Havuz; kapsama alınan riskler için sigorta, reasürans ve
retrosesyon yapmaya yetkilidir.
Retrosesyon, Reasürans yoluyla devir alınan sorumluluğun kısmen veya tamamen
başka bir şirkete devredilmesi, tekrarreasüre edilmesidir. Sigorta şirketinin, sigorta etmiş
olduğu risklerin tamamını, mali nedenlerden dolayı üzerinde tutmayıp, belli bir kısmını
reasüre etmesi durumunda olduğu gibi, reasürans şirketi de, aynı nedenlerle, kendisine reasüre
edilen riskleri, değişik reasürans sözleşmeleriyle devretmektedir. Retrosesyon anlaşmasında
riski kabul eden şirkete retrosesyoner, devreden şirkete retrosedan denir.

5.7.İYİLEŞTİRME

ÇALIŞMALARINDA

SİGORTA

FAALİYETLERİNİN

ULUSLARARASI BOYUTU
Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Swiss Re’nin sonuçlarını yayımladığı
araştırmaya göre, 2011 yılında yaşanan doğal afetler ve insanlardan kaynaklanan felaketler,
ekonomide 380 milyar dolar zarara yol açarak tarihin en büyük kaybı olarak kayıtlara
geçmiştir. Japonya’yla Yeni Zelanda'da meydana gelen depremler ve Tayland ile diğer
ülkelerdeki seller bu zararda büyük rol oynamış olup, sigortalı hasarsa 116 milyar doları
bulmuştur. Dünyanın aktif tektonik hatlarında gerçekleşen depremlerde sigortalı hasar 49
milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
Tarihin en maliyetli depremi 11 Mart’ta meydana gelen Japonya depremidir. Ülke
tarihinin en büyük doğal afeti olarak tanımlanan olay, 2011 yılında meydana gelmiş ve
deprem, Japonya’yla çevresini 9 büyüklüğünde sarsmıştır. Sigortalı hasar maliyeti 35- 40
milyar doları bulan depremde kaydedilen ölü sayısı ise yaklaşık 16 bin olarak belirtilmiştir.
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Japonya bir deprem ülkesi olmasına rağmen, afetlerin hiçbiri ekonomik açıdan bu kadar yıkıcı
olmamıştır. Japonya’nın deprem sigorta korumasının düşük seviyelerde görülmesi,
maliyetlerin yüzde 17’sini sigorta sektörünün üstlenmesine neden olmuştur.
Swiss Re, 2011'in doğal afetlerden kaynaklanan sigorta ödemelerinin en yüksek
görüldüğü ikinci yıl olduğunu açıklamıştır. Bu kapsamda en son kaydedilen rekor zarar
miktarı ABD'de Katrina kasırgasının da meydana geldiği 2005 yılında olmuş ve kasırgalar
sebebiyle sigorta şirketlerinin 123 milyar dolarla rekor zarar ödemesi yaptığı görülmüştür.
Dünyanın en eski sigorta borsası olan Londra merkezli Lloyds, 2011 yılında 823 milyon
dolarlık bir zarar yaptığını açıklamıştır. Şirketin 2010’daki kârı 3.5 milyar dolarken Dünya
genelinde yaşanan felaketler sigorta şirketlerine pahalıya patlamış, Japonya’daki deprem ve
tsunami gibi doğal felaketler de bankanın yatırım gelirlerini azaltmıştır. Münich Re’nin
yaptığı jeolojik risk araştırmaları sonucuna göre dünyada son 10 yıldır, her yıl ortalama 820
doğal afet kaydedilmiş olup, kıtalara göre dağılıma bakıldığında Asya’da 240, Amerika’da
290, Avrupa’da 150, Afrika’da 80, Avustralya’da 60 doğal felaket gerçekleştiği
belirtilmektedir. 22 Şubat’ta gerçekleşen Yeni Zelanda depremi, 11 Mart’ta Japonya’yı vuran
deprem ve ardından gelen tsunami, Nisan ayında Amerika’yı etkisi altına alan hortum
felaketi, Tayland’da Ağustos’ tan Kasım’a kadar etkileri görülen sel felaketi, Doğu
Afrika’daki yaklaşık bir sene süren kuraklık 2011’in en çarpıcı iklim felaketleri olarak
kayıtlara geçmiştir. Münich Re’nin de paylaştığı veriler, 2011 yılının, kötü hava şartlarıyla;
sellerden mega kasırgalara ve muazzam kar fırtınalarına, öldürücü tornadolardan kıtlığa neden
olan kuraklıklara kadar rekor kıran bir yıl olduğunu göstermektedir.
2011 yılında Yeni Zelanda’daki Christchurch`ün 25 kilometre batısında meydana
gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem, 2010 yılında yaşanan depremin artçı şoku olarak
belirtilmiştir. Bu depremde hiç ölüm meydana gelmemiş olmasına rağmen, sigortalı hasar
maliyeti 5 milyar doları bulurken, toplam hasar 6,5 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
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BÖLÜM SONU SORULARI

1-) Sigorta Hukuku nedir?

2-) Türkiye de afetlerin yol açtığı ekonomik zararlar nelerdir?

3-) Afet Ekonomisi kavramını açıklayınız.

4-) Afetlerin ekonomik etkileri nasıl sınıflandırılır?

5-) Afetlerde sigorta uygulamaları nasıl yapılmaktadır?

6-) DASK’ın amacı nedir?

7-) ZDS kapsamındaki binalar hangileridir?

8-) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin doğrudan ekonomik etkilerinden biri değildir?
a) Binalarda meydana gelen hasar
b) Bireylerin ücret kaybı
c) Ürün talep miktarında azalış
d) Köprüler, karayolları, demiryolları, telekomünikasyon hasarları
e) Acil durum ve yapılanma masrafları
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9-) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı ekonomik etkilerinden biri değildir?
a) Vergi gelirlerindeki değişim
b) Bireylerin ücret kaybı
c) Ürün talep miktarında azalış
d) Milli gelirdeki değişme
e) İşini kaybetmiş bireylerin alımlarındaki azalış

10-) Aşağıdakilerden hangisi afetlerin dolaylı ekonomik etkilerinden biri değildir?
a) Vergi gelirlerindeki değişim
b) Bireylerin ücret kaybı
c) Ürün talep miktarında azalış
d) Milli gelirdeki değişme
e) İşini kaybetmiş bireylerin alımlarındaki azalış

Cevap Anahtarı
8-)C 9-)B 10-)B
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6. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME

ÇALIŞMALARINDA

KONUT

VE

TOPLANMA

ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İyileştirme çalışmalarında konut ve toplanma alanları hakkında bilgiler öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Barınma nedir?
2) Afet konutları ve yer planlaması hakkında bilgi veriniz.
3) Afet sonrası toplanma alanları nerelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Barınma

Geçici ve kalıcı barınma
hakkında bilgi sahibi olunur.

Afet sonrası toplanma
alanları

Afet sonrasında hangi
alanlarda, ne şekilde
toplanılacağı hakkında bilgi
sahibi olunur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar


Barınma



İskan



Yapı formları
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GİRİŞ
İyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmaları afetler ile başlar. Bu süreç kurtarma
ve ilk yardım, hasar tespiti çalışmaları, hak sahipliği çalışmaları, yer seçimi, harita-kadastro
kamulaştırma çalışmaları, yapı projelerinin hazırlanması, imar planının hazırlanması, inşaat
süreci ve yapı teslimine kadar olan etapları içerir. Genelde birbirini izleyen etaplar halinde
olan iyileştirme ve yeniden yapılanma sürecinde bazı etaplar eş zamanlı yürütülür.

6.1. BARINMA
6.1.1.Geçici Barınma
Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren ve bireylerin yaşamsal
faaliyetlerini sekteye uğratan afet sonrasında; afetzedeler için barınma, beslenme ve sağlık
gibi asgari ihtiyaçların sağlanması oldukça önemlidir. Ancak barınma fonksiyonel olarak
diğer gereksinimlerden ayrışmaktadır. Bu nedenle iyileştirme çalışmalarının içerisinde
geçici iskân alanları büyük bir paya sahiptir.

İyileştirme sürecinde barınmaya ilişkin çözümler (Sey, vd., 1987);
Afet bölgesi içinde;
Toplu barınma,
Başka bölgelerde;
Geçici iskan ve
Geçici konut olarak üç başlıkta incelenebilir.
Gerçekte geçici barınma ve geçici iskânı birbirine karıştırmamak gerekir.

Geçici barınma ile ifade edilmek istenen, özellikle deprem gibi afetler sonrası afetzedelerin
acil barınma ihtiyacının çadır, baraka, prefabrik yapı vb. ile acilen giderilmesidir.
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Geçici iskân ise, son yıllarda sadece, özellikle 1999 depremleri gibi büyük afetler sonucu on
binlerce barınak ihtiyacı olan afetzedenin ortaya çıktığı, kalıcı iskân çalışmalarının
tamamlanmasının oldukça uzun zaman alacağı öngörülen afetlerde uygulanan, planlı
yerleşimin sağlandığı, alt yapısı, sosyal tesisleri bulunan, içinde kullanıma hazır mobilya,
mutfak malzemesi vb. ekipmanın sağlandığı iskân türüdür (Kadıoğlu, 2015).

6.1.1.1 Geçici İskân ve Planlama İşlemleri
Afetlerin meydana geldiği bölgelerdeki arazinin, bütün yapıların ve kamu tesislerinin
incelenerek hasar tespit raporlarının düzenlenmesinden sonra yapılan teknik işler olarak
adlandırılabilirler.
Geçici iskân ve planlama işlemleri esnasında; afet nedeniyle hasar görmüş ve
iyileştirilebilir, güçlendirilebilir nitelikteki konutlara onarılıncaya kadar girilmesine ve
oturulmasına izin verilmez. Afete uğramış ya da uğraması muhtemel bulunan toplulukların
bulundukları yerlerde ya da uygun görülen başka yerlerde, geçici olarak barınmalarını
sağlamak üzere barakalar, prefabrik yapılar ve konutlar yaptırılabilir, kiralanabilir ya da satın
alınabilir. Geçici iskân olarak adlandırılan bu aşamada, geçici barınma önlemlerini
kendileri almak isteyenlere para yardımı yapmak mümkündür.
Başka bölgelerde geçici iskân çalışmaları her ne kadar oldukça insani duygularla
gerçekleştirilse de özünde afetzedeler için farklı ekonomik ve sosyal sıkıntıları da beraberinde
getirmektedir. Başka bölgede geçici barınmanın sakıncalarını Ervan (1995) beş başlıkta
toplamaktadır. Bunlar;
Farklı fonksiyonlar için tasarlanmış yapıların barınma amacıyla kullanımından
kaynaklanan zorluklar,
Kullanılan kamu binalarında esas fonksiyonların yerine getirilememesi,
Kullanılan kamu ya da benzeri binaların (binalardaki çeşitli araç gerecin) gelişi güzel
kullanım sonucu zarara uğraması,
Hayvancılıkla uğraşan afetzedelerin hayvanlarının bakım sorunu,
Yeni bölgede yaşayan insanlarla yaşanan bazı sosyal sorunlardır.
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Afet bölgesi içinde toplu barınma: Van’daki ilk deprem felaketinin (Şekil 2.1) ardından
depremzedelerin barınması için Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
koordinasyonunda 13 çadır kent kurulmuş ve bu çadırlardan yaklaşık 25.000 kişi
faydalanmıştır (AFAD, 2014).
Ayrıca depremin kış aylarına denk gelmesi afetzedelerin barınma sorununu olumsuz
yönde etkilemiş, çoğu aile ısınma amacıyla çadırlarında soba kullanmıştır. Kullanılan
sobaların çeşitli nedenlerle devrilmesi çadırların hızla alev almasına neden olmuştur.
Başka bölgelerde geçici iskân: Deprem sonrasında İlde yaşanan tüm toplu barınma sorunları
karşısında kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli çalışmalar başlatılmış, gönüllü olan
36.000 kişi, diğer illerde bulunan kamu lojman ve tesislerine yerleştirilmiş, ihtiyaçları ilgili
valiliklerce karşılanmıştır.
Ayrıca pek çok sivil toplum kuruluşu “Evimiz evindir”, “Kardeşim var”, “Otelimde
misafirsin” gibi sloganlarla başlattıkları kampanyalarla ülke genelinde bir farkındalık
yaratmış, bu yolla 15.000 kişiye geçici barınma imkânı sağlanmıştır (Ergünay ve Özmen,
2013).
Toplamda deprem nedeniyle Van’dan geçici olarak ayrılan kişi sayısı 160.000
civarındadır ve göç verilen iller arasında ilk sıralarda İstanbul, Antalya, Hakkâri ve Batman
gelmektedir (AFAD, 2014).

6.1.1.2 Geçici Konut
Prefabrik yapılar veya konteynerler güçlü yapıları ve modüler formu nedeniyle afet
sonrasında barınak olarak kullanılmaktadır.
Bu bağlamda

geçici

konutlar ucuz, geri dönüşümlü,

depolanabilir, farklı

büyüklüklerde üretim imkânı sunan, rahat taşınabilir, güvenlik ve mahremiyet açısından
uygun gözükmektedir. Bu nedenle Van’da çadırlara nazaran daha güvenli ve konforlu olan ve
“Mevlana evi” olarak bilinen prefabrik yaşam alanları oluşturulmuştur. 2012 yılının Şubat
ayında çadır kentler kapatılarak 35 konteyner kentte (4’ü Erciş’te, 31’i Van Merkez’de
kurulmuştur) 30.000 yaşam konteynerinde 175.000 kişi barındırılmıştır. Bölgeye gönderilen
konteynerler 2 oda, banyo, mutfak ve tuvaletten oluşmakta ve 21 metre karelik bir alanı
kapsamaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
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Şekil 0.1: Van merkez ve köylerinde meydana gelen yapısal hasarları gösteren fotoğraflar (Gökçe ve
Tetik, 2012)
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6.2. AFET KONUTLARI VE YER PLANLAMA
Afet

sonrasında

yer

seçimi

çalışmalarında

zorunluluk

olmadıkça

yerleşim

merkezlerinin parçalanmamasına ve eski idari sınırların içerisinde kalmalarına özen gösterilir.
Öncelikli olarak zeminin sağlamlığı ve diğer jeolojik kriterler ön planda tutulur, hazine, özel
idareler, belediye, köy tüzel kişiliğine ait olan ve bedelsiz sağlanabilecek araziler incelenir, bu
bölgelerde uygun yer bulunmaması halinde ise zorunlu olarak şahıs arazileri seçilebilir. Yer
seçimi yapılacak sahaların büyüklüğü afetzede sayısına göre belirlenir ve seçilen sahaların
şahıs arazisi olmaları durumunda kamulaştırma yapılır.
Yer seçimi çalışmaları, afet sonrası ortamda, dikkate alınması gereken kriterler
açısından oldukça zaman gerektiren, zahmetli çok disiplinli çalışmalardır. Yer seçimi
çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla, ilgili kurumlarla, projelendirme planının hazırlanması
çerçevesinde yazışmalar yapılarak, gerekli veriler – haritalar toplanıp (varsa çevre düzeni
planları, imar planları, orman sınırları, tarım arazileri, jeolojik – hidrojeolojik veriler,
mülkiyet bilgileri vb.), detaylı olarak değerlendirilerek, il sınırları içerisindeki tüm belediyeler
için, büyük bir afet sonrası ihtiyaç duyulabilecek, toplu konut alanları için alternatif yerlerin
belirlenmesi iyi olacaktır.
Geçici barınma merkezlerinin kurulması yönetilmesi ve bu merkezlerde verilecek
hizmetlerde yeknesaklığın sağlanabilmesi amacıyla 22/10/2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi
Gazetede yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 37. maddesine dayanılarak
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından
müştereken hazırlanmış olan «Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması Yönetimi ve
İşletilmesi Hakkında Yönerge» 04/11/2015 tarihinde yürürlüğe konmuştur.
Yönergenin birinci bölümünde
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar verilmiş olup
İkinci bölümü
Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulması, Yönetilmesi ve İşletilmesi başlığını
taşımaktadır.
İkinci bölüm madde 5’de Yer seçimi anlatılmaktadır.
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Yer seçimi
Madde 5- (1) Geçici barınma merkezlerinin yer seçimi yapılırken aşağıdaki hususlara
dikkat edilir.
a) Geçici barınma merkezlerinin dış tehdit ve tehlikelere karşı korunabileceği ayrıca
kontrol ve koordinasyonun kolaylıkla sağlanabileceği yerleşim yerlerine yeterli
yakınlıkta olması
b) Geçici barınma merkezlerinin kurulacağı alanların elektrik su ve kanalizasyonunun
şehir şebekesine bağlanmasına elverişli bölgelere olması (Şekil 6.2)

Şekil 0.2: Afet Konutlarının Yapılacağı Yerlerin Tespiti Süreci (Gökçe ve Tetik, 2012)
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c) Geçici barınma merkezlerinde okul, kreş, market, ibadet alanları, sağlık merkezleri,
psiko-sosyal destek hizmet merkezi, spor tesisleri, çamaşırhane, içme suyu ve atık su arıtma
tesisleri, oyun parkları, kurs alanları, gibi tesislerin kurulumu için merkezin kapasitesine ve
hizmet ölçeğine göre yer planlamasının yapılması esastır.
(2) Geçici barınma merkezlerinin kurulacağı alan seçilirken
halinde yeni konteynerlerin veya

çadırların

yerleştirilebilmesi

nüfusun

artması

amacıyla

kapasite

genişletmeye uygun planlama yapılır.
(3) Geçici barınma merkezleri kurulacak alanlarda ivedi bir şekilde zemin etüdü
yapılır.
(4) Geçici barınma merkezlerinin kurulacağı alan seçilirken tarıma elverişli olmayan
alanların seçilmesi ve yağmur mevsiminde birikmesi beklenen yağmur su havzasından en az
3 metre yüksek %2 ile %6 oranında meyilli arazi olması esastır.
(5) Çadır kent yer seçiminde hâkim rüzgâr unsuru dikkate alınır.
(6) Geçici barınma merkezi kurulacak alanların yer seçimine ilişkin iş ve işlemler il
müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

6.3. KALICI BARINMA
6.3.1.Kalıcı İskânın Sağlanması
(Yeniden Konut Edindirme ve Yerleştirme İşlemleri)
Kalıcı konut yapım sureci;
Proje, inşaat ve denetim aşamalarını içermektedir.
Uygulanacak projenin yapım yöntemi ise;
İhaleli yapım yöntemi,
EYY (Evini Yapana Yardım)’ li yapım yöntemi,
TOKİ (Toplu Konut İdaresi) aracılığı ile gerçekleştirilen yapım yöntemi
Olmak üzere 3 şekildedir.
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Uygulanacak yöntem; konut sayısı, ödenek durumu, vatandaşın talebi, yer secimi
durumu vb. koşullar dikkate alınarak kurumun takdiri doğrultusunda belirlenmektedir.
DPT Müsteşarlığının onayı ile projenin yatırım programına alınmasından sonra
konutlarınyapım sureci başlamış olur.
Proje,inşaat ve denetim aşamalarından AFAD tarafından belirlenen kurum
sorumludur.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ilgili kurum ve taşra teşkilatı
arasındaki koordinasyonu sağlar.
İnşaat sureci bittikten sonra konutlar hak sahiplerine teslim edilir.
Hak sahipleri için kalıcı konut yapımında en önemli aşama yer seçim çalışmalarıdır
ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanununun 16. maddesi bu çalışmaların dayanağını oluşturmaktadır.

6.4.KALICI BARINMA YER SEÇİMİ
Yer seçiminde;
Afet tehlikesi olmayan,
Afetzedelerin sosyal, ekonomik ve kültürel yapılarının devamlılığına olanak sağlayan,
Sağlıklı ve güvenli bir çevrenin (Şekil 6.3,4)
Hukuksal çerçevede (imar mevzuatına uygun, mülkiyet sorunu olmayan vb.)
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Yer seçiminde öncelik sıralaması jeolojik durum ve imar mevzuatına uygunluk dikkate
alınarak;
* hak sahibine ait arsa ve araziler,
* bedelsiz temin edilecek arsa ve araziler,
* kamulaştırma yolu ile edinilecek arsa ve araziler şeklindedir.
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Şekil 0.3. Kalıcı Afet Merkezi Planı Örneği
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Şekil 0.4. Farklı dönemlerde yaşanan afetler sonrası inşa edilen kalıcı afet konutları (Gökçe ve Tetik,
2012)
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6.4.1.Yapı Formları
Depreme karşı kent planlamasında, uzun cepheleri deprem kuvvetlerine paralel
geliştirilmiş binalar tercih edilmeli (Şekil 6.5); L-T-U-H-Y şekilli planlardan kaçınılmalıdır
(Şengezer 1999). Düzenli olmayan yapılar deprem derzleri ile birçok bağımsız düzenli birime
ayrılmalıdır (Çavuş, 2009).

Şekil 0.5. Deprem açısından uygun ve uygun olmayan kütle çözümleri (Şengezer, 1999)

6.5.YER SEÇİMİNDE KARŞILAN SORUNLAR
Bunların ilki; Yerleşime uygunluk sorunudur ki çoğu zaman yerleşim biriminde
afetsellik ya da jeolojik yönden uygun alanlar bulunmamaktadır.
İkincisi, hak sahiplerinin mülkiyetlerinin hisseli olması, bedelsiz yer temin edememe,
tarım arazileri, mera ve orman arazileri, kamulaştırma zorlukları, altyapı götürme yönüyle
uygun alan bulamama gibi mülkiyete dair sorunlardır.
Son olarak ise hak sahiplerinin toplu yerleşimi benimsememeleri, toplu

yerleşimde

bağımsız alanın (parselin) darlığı, bedelsiz yerlere konut yapımına hak sahibi olmayanların
rıza göstermemesi gibi sosyal sorunlar sıralanabilir.
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6.6.AFET SONRASI TOPLANMA ALANLARI

5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince belediyeler ilçe sınırları içerisinde afetler
sonrası toplanma alanları belirlemekten sorumludurlar. Bağlı bulunulan belediyeden toplanma
alanlarını ve oraya nasıl ulaşacağını öğrenebilmektedir. Böylelikle kendi afete hazırlık
planınızı belediyenizin afet planı ile uyumlu hale getirebilirsiniz (Şekil 6.6).
Deprem sonrasında özellikle ilk 12 saat ve 24 saat vatandaşların sağlıklı bilgiye
rahatlıkla ulaşımı açısından en fazla öneme sahip olan zaman dilimleri olup, bu süreçte
toplanma alanlarının önemi büyüktür. Toplanma alanlarında vatandaşlara afet ile ilgili
bilgilerin yanı sıra, geçici barınma alanlarında hak sahipliğinin, dağıtım çalışmalarında
izlenecek yolların, hasar tespit faaliyetlerinde izlenecek yöntemlerin, karşılaşılan bir sorun
olduğunda nerelerden bilgi alınabileceğinin ve birçok ihtiyaç duyulacak bilginin yerel düzeyli
yetkililerce aktarımı sağlanmalıdır. Bunun için tek ve büyük bir toplanma noktası değil
mümkün olan her bir yerleşim yeri için, mümkünse mahalle ölçeğinde, toplanma noktaları
belirlenmeli ve bu noktalar afetlerden önce vatandaşların bilinçlenmesi amacı ile kamuoyu ile
paylaşılmalıdır. Aksi takdirde afete maruz kalan insanlara afet sonrasında bu noktaları
duyurmak veya bu noktalara yönlendirmek mümkün olamamaktadır (Temel, 2011).
Toplanma alanlarının fiziksel, jeolojik ve coğrafi olarak afet riski bulunmayan
alanlardan seçilmesi (Mersin ve Şahin, 2009), aydınlatma sistemi (elektrik kesintileri için akü
kaynaklı), tam donanımlı ilk yardım kiti ve sedye, el feneri, megafon, telefon hattı, battaniye,
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su (Özdikmen, 2015) ve tuvalet gibi temel insani ihtiyaçları karşılayabilecek donanımda
olması gerekmektedir (Maral ve diğ., 2015).

Şekil 0.6. İstanbul İli Deprem Toplanma Alanları.

Afette Buluşma Noktaları
Afet meydana geldiğinde aile üyeleri bir arada değilse, ilk endişeniz aile üyelerinizden
haber almak ve onlarla bir araya gelmek olacaktır. Fakat iletişim hatlarının işlevsiz
olabileceğini göz önünde bulundurursak, tekrar bir araya gelinceye kadar bu endişeniz devam
edecektir. Eğer aile üyelerinizle buluşma noktalarınızı belirlerseniz, afet meydana geldiğinde
ailenizi nerede bulacağınızı ve oraya nasıl ulaşacağınızı biliyor olursunuz.
Buluşma noktalarımızı belirlerken ev içerisinde, bina dışında ve mahalle dışında
buluşma noktaları belirlemeniz uygun olacaktır. Ev içerisinde buluşma noktasına ne gerek var
diye düşünebilirsiniz. Ancak deprem sırasında yaşanan panik ve heyecan nedeniyle, birçok
kişi eşini veya çocuğunu evde unutmuştur. Ev içerisinde belirleyeceğiniz buluşma noktası
çıkışa yakın ve güvenli bir yer olmalıdır.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1-) Geçici ve kalıcı barınma nedir? Açıklayınız.

2-) Geçici iskan nedir?

3-) Afet konutları ve yer planlaması nasıl yapılır?

4-) Kalıcı barınma için yer seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

5-) Deprem için uygun ve uygun olmayan yapı formlar nelerdir?

6-) Yer seçiminde karşılaşılan sorunlar nelerdir?

7-) Afet sonrası toplanma alanları nereler olmalıdır?
8-)’’………. ifade edilmek istenen, özellikle deprem gibi afetler sonrası afetzedelerin
acil barınma ihtiyacının çadır, baraka, prefabrik yapı vb. ile acilen giderilmesidir’’.
Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geçici iskan
b) Geçici barınma
c) Kalıcı barınma
d) Kalıcı iskan
e) Planlama

9-) Aşağıdakilerden hangisi geçici barınma alanı değildir?
a) Prefabrik yapılar
b) Konteynerler
c) Çadır kent
d) Apartmanlar
e) Kamu kuruluşlarına ait tesisler
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10-) Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından yürütülmeyen iş ve işlemlerdendir?
a) Hak sahiplerinin tespiti
b) Yer seçim çalışmaları
c) Başkanlık oluru
d) Orta hasarlı konutlar için onarım yardımı
e) Kira yardımı

Cevap Anahtarı
8-)B 9-)D 10-)E
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7. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA PSİKO-SOSYAL DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afetler ile ilişkili tepkiler, afetlerden kimlerin nasıl etkileneceği ve verilmesi gereken
psiko-sosyal destek ve müdahaleler hakkında bilgi edinilecek.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetlerden kimler etkilenir?
2) Afetlerde sosyo-psikolojik destek nasıl olmalıdır?
3) Afetler ile ilişkili tepkiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bireylerde Afete Karsı
Gösterilen Genel Tepkiler

Sosyo-Psikolojik Destek

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duygusal, bilişsel,
fiziksel, davranışsal ve
sosyal tepkiler
hakkında bilgi sahibi
olunur.

Psikolojik İlk Yardım
Sırasında Yapılması ve
Yapılmaması Gerekenler
hakkında bilgi sahibi olunur.
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Anahtar Kavramlar


Kahramanlık evresi



Tepkiler



Sosyo-psikoloji
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GİRİŞ
Afetler fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, günlük yasam ve faaliyetleri
durduran veya kesintiye uğratan, toplumun kendi kaynaklarıyla çözüm üretmesini zorlaştıran
doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylardır. Yasamı ve kişisel bütünlüğü tehdit eden
diğer olağanüstü durumlarda olduğu gibi, deprem ve benzeri afetler nedeniyle de bireyler
şiddet ve süreleri değişen psikolojik sıkıntı belirtileri gösterebilirler. Bu tepkiler olağanüstü
bir duruma verilen normal tepkilerdir ve zamanla şiddetleri azalır.

7.1. AFET İLE İLİŞKİLİ TEPKİLER
Afetlerin birincil zararları can ve mal kayıpları olmakla birlikte, ilerleyen aşamada
ortaya çıkacak fiziksel ve ruhsal hasarlar da son derece önemlidir. Sadece afeti doğrudan
yaşayan insanlar değil, afetzedelerin aileleri ve yakın çevreleri, afetzedelere yardım eden
kişiler ve yaşanan bu olaya medya yoluyla tanık olan bireyler de psikolojik sorunlarla yüz
yüze gelebilirler (Şekil 7.1,2,3,4).

Şekil 0.1. Afetlerle ilişkili tepkiler.
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FİZYOLOJİK TEPKİLER
BAŞ AĞRISI

BAŞ DÖNMESİ

HUZURSUZLUK

TERLEME

BULANTI-KUSMA

İŞTAH KAPANMASI

Şekil 0.2. Afetlerle ilişkili başlıca fizyolojik tepkiler.
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DEĞİŞKEN RUH

KEDER

KARAR VERME

HALİ

GÜÇLÜĞÜ

SİNİRLİLİK

DONUP KALMA
ENDİŞE

PSİKOLOJİK TEPKİLER

DEPRESYON

Şekil 0.3. Afetlerle ilişkili psikolojik tepkiler.

Şekil 0.4. Afet sonrası risk altındaki başlıca gruplar.

Afet sonrası psikolojik ilk yardım son derece önemli olup, anormal durumlarda normal
davranışları tanımak, stres altındaki kişilere nasıl davranılacağının bilinmesi, travma ile başa
çıkma yöntemlerinin tanınması ve uygulanması hayati önem taşımaktadır.

7.2.AFETLERDE PSİKO-SOSYAL DESTEK VE MÜDAHALE
Afetlerde

psiko-sosyal

destek,

afet

sonrası

görülebilecek

psikolojik

uyumsuzluk/bozuklukların önüne geçilmesi; ailevi ve toplumsal boyuttaki ilişkilerin yeniden
kurularak geliştirilmesi; afetzedelerin "normal" hayata geri dönme aşamasında kendi
güçlerinin bilincine varmalarının sağlanması; bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri afet ve
146

acil durumlarla basa çıkma, iyileşme, toparlanma ve kendi kendine yardım becerilerinin
geliştirilmesi ve yardım çalışanlarının desteklenmesi çalışmalarını kapsayan ve afet
döngüsünün tüm aşamalarında disiplinli bir sistem çerçevesinde yürütülen hizmetlerin tamamı
olarak tanımlanabilir.
Afetlerde psiko-sosyal müdahale ise, afetten etkilenen bireylerin normal hayata geçiş
sürecinin hızlandırılması, toplumun var olan gereksinimlerini de tespit ederek başa
çıkabilme/müdahale edebilme kapasitesi ile iyileşme / toplama becerilerinin arttırılması,
ayrıca afet sonrası yardım çalışmalarının desteklenmesine yönelik tüm çalışmaları kapsar.

Şekil 0.5. Afet sonrası psikolojik destek ihtiyacı.

7.3.DEPREM YA DA BENZERİ DOĞAL AFETLERİN TOPLUMU ETKİLEME
EVRELERİ
Afet Sonrası Toplumlarda Gözlenen Tepkiler ve Evreleri
Afetzede topluluklarla çalışıldığı durumlarda, daha sonraki bölümlerde üzerinde
durulacak olan bireysel tepkilerden farklı olarak toplulukların geçirebilecekleri evreler ve
bunların özelliklerinin bilinmesi destek çalışmalarında yardımcı olacaktır. Bu evreler
şunlardır:
Afet sonrası ilk dönem akut aşama olarak adlandırılır.
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Afet yaşayanlarda bu dönemde, fizyolojik uyarılma, mantıklı düşünme kapasitesinde
azalma, yaşadıklarına inanamama ve her şeyin bir rüya olduğunu düşünme, korku, kaygı,
suçluluk, öfke, gerginlik, çaresizlik, üzüntü ve güvensizlik gibi duygular gözlenir.
Davranışsal olarak aşırı bir uyarılmışlık durumu, yerinde duramama, uyku sorunları,
iştahta değişiklikler, içki/sigara kullanımında artış gözlenebilir. Zihinsel olarak bellek ve
dikkat ile ilgili sorunlar ortaya çıkar ve afetzede hafıza ve dikkatini toplayamama
şikâyetlerinden yakınır. Afet ile ilgili tekrarlayan düşünceler ve hayaller gibi sorunlar da
gözlenir (Karancı, 2008 JICA ).

İkinci aşama tepki aşaması olarak adlandırabilir.
Bu aşamada afetzede afeti hatırlatan her türlü durum ve uyarandan kaçınır. Gerginlik,
korku huzursuzluk, depresyon, kendini toplumdan kopuk ve yalnız hissetme duyguları
görülür. Bu aşamada rüyalar ve kâbuslar kişiyi rahatsız eder. Ayrıca hayatta kalmış olmak ve
yeterince başkalarına yardımcı olamamış olma duygusu suçluluğa yol açabilir.

Üçüncü aşama iyileşme aşamasıdır.
Bu dönemde afet sonrası verilen tepkilerin şiddeti azalır. Afetzede günlük hayata daha
fazla ilgi göstermeye ve gelecekle ilgili hayaller kurup planlar yapmaya başlar. Birey artık
duygusal açıdan da toparlanmıştır. Sıralanan bu üç aşama ve tepkileri afet sonrası en sıklıkla
karşılaşılan psikolojik tablodur. Ancak nasıl ki afetler sonrası ancak bazı fiziksel yapılar çok
ağır hasar görüyorsa, bazı afet yaşayanlarda da daha ağır psikolojik etki görülebilir. Travma
sonrası stres bozukluğu olarak tanımlanan bu durumda mutlaka profesyonel tedavi gerekir
(Şekil 7.6)
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Şekil 0.6. Afet sonrası insanları ruhsal olarak içinde bulundukları evreler ve gösterdikleri tepkiler.

7.3.1.Kahramanlık Evresi
Bu evre kişilerin ve toplumun doğrudan, koordinasyonsuz ve düzensiz olarak yapılan
kurtarma, yerleştirme, ilk yardım ve temizlik aktivitelerinin olduğu evredir. Bu ever olaydan
bir iki saat sonra başlayıp ikinci güne kadar sürer.

7.3.2.Balayı Evresi
Bu evrede hem bireyler, hem de toplum olumlu bir hissiyat içerisindedir. Medya,
devlet yetkilileri, dış ve iç kaynaklar, yardım kampanyaları, sivil toplum kuruluşlarının
destekleri ve yasal girişimlerin en yoğun olduğu evredir. Ancak çoğunlukla afetten üç hafta
sonra tüm yardımlarla birlikte gösterilen ilgi ve alaka ilk günlere göre ciddi oranda azalmaya
başlar. Bu aşamanın sonlarında toplumun ve afetzedelerin ilk zamanlarda sergiledikleri
olumlu düşünceler azalmaya baslar.
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7.3.3.Hayal Kırıklığı Evresi
Bu evrede afetzedeler yardım kampanyaların yetersizleştiğini, devletin ilgisinin
azaldığını, iç ve dış yardımların çekildiğini, ancak hayatlarını yeniden kurmak için mevcut
yardımlardan çok daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu fark ederler. Barınma sorunları zaman
ilerledikçe daha belirgin olarak ortaya çıkar. Bu evre genellikle afetten 2 gün sonra baslar ve
ortalama 3 ay sürer.

7.3.4.Düzene dönme evresi
Uzun vadede barıma ve iş sorunlarının çözüme kavuştuğu evredir. Hayat tarzlarında
oluşan değişikliklere uyum gösterilen ve yaşananlardan deneyim kazanılan dönemdir. Bu evre
olaydan ortalama 6 ay sonra baslar ve 36 aya kadar uzanır.

7.4.AFETLERDEN KİMLER ETKİLENİR?
•

Deprem ve benzeri afetlerden etkilenenler oldukça geniş bir kesimi oluşturur. Deprem
ve benzeri doğal afetlerden sonra afet etkisi görülen ve/veya mağduriyet yaşayanları
başlıca altı farklı etki grubuna ayırmak mümkündür. Bunlar şöyle sıralanabilir:

•

Birinci derecede etkilenenler: Deprem bölgesinde ikamet eden ve depremi doğrudan
yasayan kişilerdir.

•

İkinci derecede etkilenenler: Birincil mağdurlarla ailevi ya da kişisel bağı olan
bireylerdir.

•

Üçüncü derecede etkilenenler: Bulundukları yer gereği deprem ya da benzeri afetler
sonrasında görev almak ve afetzedelere hizmet götürmek durumunda olan kişilerdir.
Bunlar; Arama kurtarma ekipleri
Afet çalışanları
Medya mensupları
Afet bölgesinde akademik çalışma yapanlar
Gönüllüler vb.
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•

Dördüncü derecede etkilenenler: Deprem ya da benzeri afetleri medyadan takip
eden kişilerdir.

•

Beşinci derecede etkilenenler: Afet olayına yol açanlar

•

Altıncı derecede etkilenenler: Afet bölgesinde olmamasına karşın afet nedeni ile
maddi zarara uğrayanlar

7.5.BİREYLERDE AFETE KARSI GÖSTERİLEN GENEL TEPKİLER
Doğal afetlerden sonra mağdurlarda görülen tepkiler genel olarak beş başlık altında
incelenebilir. Bunlar; duygusal, bilişsel, fiziksel, davranışsal ve sosyal (kişiler arası)
tepkilerdir. Bu tepkiler olağanüstü bir duruma verilen normal tepkilerdir ve mağdurların
bunların normal tepkiler olduğunu bilmeleri, normalleştirme ve rahatlatma açısından
psikolojik ilkyardım prensipleri arasında önemli bir yer tutar.

7.5.1.Duygusal Tepkiler
Doğal afetler sonrası mağdurlarda görülen duygusal tepkiler; şok, öfke, çaresizlik,
boşlukta hissetme, hissizlik, aşırı korku hali, suçluluk, yas, ümitsizlik, asabiyet, karamsarlık,
dissosiyasyon (ayrışma), değersizlik hissi, panik ve utanç olarak sayılabilir.

7.5.2.Bilişsel (Düşünceler ve Düşünce Akışında) Tepkiler
Mağdurlarda görülen bilişsel tepkiler; konsantrasyon bozukluğu, karar vermede
zorlanma, hafızayla ilgili sorunlar ve/veya hafıza kaybı, yanlış inançların geliştirilmesi
(örneğin; "Hep benim suçumdu" gibi), düşüncelerde karışıklık/düzensizlik, yaşadıklarını
çarpıtma/değiştirme, kendine saygı duymama, kendine olan inancını kaybetme, kendini
suçlama, istenmeyen ve önlenemeyen düşünceler ve anılara maruz kalma olarak görülebilir.

151

7.5.3.Fiziksel Tepkiler
Mağdurlarda

fiziksel

olarak

görülen

tepkiler

arasında;

yorgunluk/bitkinlik,

uykusuzluk, uyku düzeninde bozulma, aşırı uyuma, uyuyamama veya uykuyu sürdürememe,
tedirginlik, yaygın ağrılar, baş ağrısı, cinsel istekte azalma, iştahsızlık, bağışıklık sisteminde
bozulma, mide ve bağırsaklarda sorunlar, gerginlik, çarpıntı, bulantı, baş dönmesi ve göğüs
ağrıları sayılabilir.

7.5.4.Davranışsal Tepkiler
Mağdurlarda görülen; depremi hatırlatan uyaranlardan kaçınma, yerinde duramama ve
ani irkilmeler gibi tepkiler davranışsal tepkiler arasında değerlendirilir.

7.5.5.Sosyal (kişiler arası) Tepkiler
Yabancılaşma, sosyal geri çekilme, kişiler arası ilişkilerde çatışma ve sorunlar (aile, iş,
okul, evlilik, güvensizlik, şüphecilik, yargılayıcı ve suçlayıcı alma, mağdurlarda afet sonrası
görülen sosyal (kişiler arası) tepkilerdir.
Deprem ve benzeri doğal afetler sonucunda mağdurlar farklı tepkiler verebilirler. Bu
farklılık olayı yaşama şiddetlerine, anlamlandırmalarına ve bireysel özgeçmişlerine bağlıdır.
Afetler/travmatik yaşam olayları bireylerin karşılaştıkları olağandışı durumlardır. Bu
bakımdan aşağıda açıklanan olay sonrası tepkiler normal psikolojik tepkilerdir. Bu normal
tepkiler afetten sonraki dönemde çeşitli evrelerde incelenebilir. Genel olarak travmatik bir
olay ve/veya afet sonrasında kişilerin geçirdikleri evreler ve tepkiler şunlardır (Karancı,
2008):
 Şok dönemi
 Tepki dönemi
 İşlemleme dönemi
 İyileşme/yeniden oryantasyon dönemi
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Afetler toplumun varlığını ve sağlığını tehlikeye atar. Afetlerin ortaya çıkardığı
mağdurlarda psikolojik semptomlar ortaya çıkar. Bunlardan birisi akut stres bozukluğudur
(uyuşukluk, aşırı korku, çaresizlik, duygusal tepkisizlik hisleri, irritabilite, uyaranlardan
kaçınma, konsantrasyonda bozukluk, yerinde duramama). Akut stres bozukluğunun
travmadan sonraki ilk 4 hafta içinde ortaya çıkması gerekir. Ayrıca anksiyete veya aşırı
uyarılmışlık hali (uyuyamama, irkilme vb.) göz önüne alınmalıdır (Uğurlu, 2003).

Afetlerden sonra ortaya çıkan;
Travma (Psikolojide daha çok; bireyin gerektiği gibi bir tepki gösteremediği, üzerinde
durduğu halde çözüme kavuşturamadığı, dolayısıyla bilincin dışına ittiği yaşantı) ve sonra
Stres Bozukluğu çıkar.
Mağdurlarda travmayı tekrar yaşama, kaçınma ve aşırı uyarılma, aşırı korku,
çaresizlik, dehşete düşmüşlük gibi semptomlarla giden Travma Sonrası Stres Bozukluğu
meydana gelir. Bu bozukluk açık biçimde sosyal, mesleki veya diğer işlevsellik alanlarında
belirgin bozukluk ya da sıkıntıya sebebiyet vermektedir (America Psychiatric Association,
1994).
Doğal afetler kişilerde tutum ve davranış değişikliğine de yol açar. Burada not
edilmesi gereken nokta davranışların kişilik özelliklerine ve çevresel şartlara bağlı olduğudur.
Alışılagelmiş ve bilinen davranışların ve tutumların hangi durumlarda tekrar ortaya çıkıp
çıkmadığı dikkate değer konulardır. Davranışlar tutarsızca ve çevresel şartların tesiriyle
meydana geliyorsa davranışın temelinde Durumsal Faktörler akla gelir (Cüceloğlu, 2010).
Doğal afetler ortaya çıkınca yardımlaşma istekleri artar (Şekil 7. 7)
Yardımlaşma ihtiyacı konusu sosyal psikolojinin ilgi alanına girer. Kişinin sayısına
göre sorumluluk artar veya azalır. Aynı şehirde yaşayan insanların benzer davranış kalıplarına
sahip olmaları beklenir. Olumlu duyguları, özel becerileri ve benlik saygısı, özgüveni yüksek
olan bireyler yardıma çabuk koşarlar ve sonuç alırlar (Cüceloğlu, 2010).
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Şekil 0.7. Afet sırasında artan yardımlaşma isteği.

Araştırmalar göstermektedir ki, afetler insan doğasında mevcut olan kaygı duygusunu
belirlemede etkilidir (Kulan, 2002). Boşnak ve Türk öğrenciler arasında yapılan araştırmada,
savaş sebebiyle yakınlarından biri ölenlerin ölüm kaygısı, yitirmeyenlere göre düşük
bulunmuştur.
İnanç ve değerler afetler sırasında insanın dayanıklılık göstermesine yardımcıdır
Afetler geleneksel tutumların ve davranışların değişimiyle birlikte kognitif (bilişsel)
yönde de başkalaşmaya sebebiyet vermektedir. Olağan şartlarda birbirini tanımayan ve hatır
sormayan komşular, kişiler afet anında tutum değiştirmektedirler. Bu kişiler yardım
edebilmek için olağanüstü çaba göstermekte, bundan zevk almaktadır. bu da davranışa ait
değişikliğin kognitif (bilişsel) boyuta da tesir ettiğini göstermektedir (Yılmaz ve Işıtan, 2012).
Afet sırasında yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kuvvetlendiği görülür. Bunun
temelinde var olan moral değerlerin ve inancın derinlerden gelerek su yüzüne çıkarılmasıdır.
Toplumlar ve bireyler afetler sırasında ve sonrasında inanç ve ahlaki değerler
konusunda duyarlı hale gelmektedir. Genel durumdan doğan kaygılar ve zorluklar söz konusu
alana yönelmeyi hızlandırmaktadır. Sonunda toplumda ortak şuur ve davranış ortaya
çıkmaktadır (Yılmaz. ve Işıtan, 2012).
Afet sonrasında ortaya çıkan sosyal çevre değişiklikleri zihinsel, psikolojik alana da
yansır. Davranışlarımızda ve alışkanlıklarımızda değişimler meydana gelmektedir. Bu
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bağlamda beslenme biçimleri, fiziksel hareketsizlikler, alkol ve madde kullanımı, trafik
kazalarında artışa ve sigara içimindeki yükselme ye dikkat edilmeli ve göz ardı edilmemelidir.
Sonuçta ölümler ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile toplum sağlığının geleceğinin tehlikeye
girme ihtimali güçlenir (Çalışkan, 2013).

7.6. SOSYO-PSİKOLOJİK DESTEK
Başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili personeli istihdam
eden (sosyolog, psikolog, psikiyatrist vb.) kurum, kuruluşların elemanları ve meslek
odalarının gönüllülerinden oluşan, her afet sonrası müdahaleye hazır birimlerin oluşturulması,
rehabilitasyon çalışmalarının Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın koordinesinde
Sağlık Bakanlığınca yürütülmesi gerekmektedir.

7.6.1.Psikolojik İlk Yardım Sırasında Yapılmaması Gerekenler
•

Kişiler öykülerini ya da özel ayrıntıları paylaşmaya zorlanmamalıdır.

•

Gerçekçi olmayan teselli cümleleri kullanılmamalıdır.

•

Kişilere geçmişte veya simdi ne hissetmeleri, ne düşünmeleri veya ne yapmaları
gerektiği söylenmemelidir.

•

Geçmişte değişmeyecek eylemlerle ilgili, "Keşke şöyle yapmasaydın" gibi cümleler
kurulmamalıdır.

•

Kişilerin acıları, size ait değerler sistemi ve yaşantılar üzerinden açıklanmaya
çalışılmamalıdır

•

Tutulamayacak sözler verilmemelidir.

•

Aksaklıklar fark ediliyorsa bile, yardıma muhtaç insanların önünde, yardım
etkinliklerini eleştiren yorumlarda bulunulmamalıdır.
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7.6.2.Psikolojik İlkyardım Sırasında Yapılması Gerekenler
•

Her şeyden önce empati kurulmalı mağdurlara kendilerinin anlaşıldığı gösterilmelidir.

•

Psikolojik ilkyardımda bulanacak kişi kendini tanıtmalı ve mağdurdan ilkyardım
uygulamaları için izin almalıdır. İletişim sırasında göz teması kurulmalı, yumuşak ve
sıcak bir konuşma yapılmalı ve mağdura mümkünse ismiyle hitap edilmelidir.

•

Mağdurun önce temel fiziksel ihtiyaçları karşılanmalı ve acil tıbbi müdahale
gerektiren durumlara dikkat edilmelidir.

•

Öykülerini ve duygularını paylaşmak isteyenler dinlenmeli, doğru ya da yanlış duygu
seklinde

yorumlamalarda

bulunulmamalıdır.

Dostane,

sakin

ve

merhametli

yaklaşılmalıdır.
•

Mağdurlardan işbirliği için destek istenmelidir. Olaya, kayıplarına, kurtarma ve
yardım çalışmalarına ve ihtiyaçlarına yönelik basit ama doğru bilgiler verilmeli ve sık
sık tekrarlanmalıdır.

•

Mağdurun yakınlarıyla/sevdikleriyle temas kurmasına yardım edilmeli, aile fertleri bir
arada tutulmalıdır.

•

Mağdura pratik öneriler sunularak, kendi ihtiyaçlarını karşılamasına aracı olunmalıdır.

•

Mağdur hizmet kaynaklarına yönlendirilmelidir. Daha fazla yard1mm gelmekte
olduğu biliniyorsa, mağdurun korku ve endişelerini gidermek için bilgi verilerek limit
aşılanmalıdır.

7.7.AFET

SONRASI

YER

DEĞİŞTİRME

VE

YERE

BAĞLILIĞIN

DEĞERLENDİRİLMESİ
Afet sonrası yeniden yapılanma çalışmaları genellikle afete uğramış şehrin ya da
bölgenin fiziksel ve ekonomik yeniden yapılanması üzerine odaklanmaktadır. Oysa afet
sonrası yeniden yapılanma sosyal yeniden yapılanmayı da kapsayan kapsamlı ve çok yönlü
bir süreçtir. Afet sonrası yeniden yapılanma dinamiklerinin anlaşılabilmesi için sosyomekânsal araştırmaların yapılması olası sosyal ve psikolojik sorunlarını da azaltılabilmesini
sağlayabilecektir.
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7.7.1.Afet Etkisinde Sosyal İlişkiler ve Toplumsal Bağların Değişimi
Toplumlar birbirlerine bireylerin ve ailelerin oluşturduğu mahalle gibi birimler
aracılığıyla sosyal bağlarla karmaşık bir dokuda bağlanarak oluşmaktadır. Bu özel yapı
topluma karakterini vermekte ve destek sistemleriyle beraber bir ağ oluşturmaktadır. Bir aile
grubu birbirlerine daha çok yakınlaşarak destekleyici bir ağ oluşturabilmektedir. Bu kümeler
daha sonra bölgesel bir merkezle birleşerek ve diğer ailelerle aralarında resmi olmayan bağlar
oluşturarak aynı merkezi kullanabilmektedirler.
Oliver Smith’e (1996) göre afet sonrası yeniden yapılanmada sosyal değişim ve
gelişmeleri sırasında toplumdaki sosyal ve ekonomik yapı nedeniyle ortaya çıkabilecek sosyal
tabakalaşma sorununa ve onun ilişkilerine daha büyük önem verilmesi gerekmektedir. Çünkü
afet sonrası belirli bir yıkıma uğramış afetzedeler arasında derin farklılıkların hissedilmesi
travmanın düzeyini artırabilmekte ve toplumsal yeniden yapılanma sürecinde ayrışmalara
neden olabilmektedir. Bu da sağlıklı bir sosyal yapılanma üzerinde ciddi bir kesintiye yol
açmaktadır.
Afet sürecinde her toplumun kendine has toplumsal bir yapıya ve farklı sosyal iletişim
ağlarına sahip olduğunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede farklı
toplumların sosyal yapısına ve kültürüne uygun yeniden yapılanma yaklaşımları
geliştirilebilecektir (Arslan ve Ünlü, 2010).
Afet sonrası yerleşmeler planlanıp tasarlandıktan ve yeni çevrelerin inşasına ilişkin
uygulamalar tamamlandıktan sonraki süreçte kullanıcılar ya mevcut çevreye kolayca uyum
sağlayıp yaşamlarını devam ettirmekte ya da çevreye uyum sağlamakta ciddi zorluklar
yaşayabilmektedirler.
Bu tür çevresel değişim durumlarında insanlar karşılaştıkları zorlukları çevreyi kendi
ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırmayla, konut ölçeğinden başlayarak çevreyi kendi
ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlemeyle veya değiştirmeyle aşmaya çabalamaktadırlar. Bu
yüzden afet sonrası yeni yerleşmelerde yaşayacak topluluğun ortak değerler etrafında ayakta
kalabilmesi için, toplumsal yapıya uyumlu bir soysal, fiziksel ve psiko-sosyal çevre
sağlanması son derece önemlidir. Bu süreç afet sonrası sosyal ilişkilerin onarımını da
kapsamaktadır (Arslan ve Ünlü, 2010).
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7.7.1.1.İnsan Yer İlişkilerinin İncelenmesi
Günlük yaşamımızdaki tecrübelere göre zaman içerisinde belirli yerler için, örneğin;
doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız ve çalıştığımız yerler, bağlar geliştiririz. Gerek
bireysel etmenlerden olsun gerekse de sosyal grupların birer üyesi olduğumuz için olsun
fiziksel çevrelere karşı zamanla kendimizle ilgili bilişsel ve duyuşsal kavrayışlar oluştururuz.
Bu da yerin hayatımızda geniş bir kavram olarak bulunmasına neden olmaktadır (Canter,
1977). Çünkü tüm yaşam faaliyetlerimiz yer üzerinde gerçekleşmektedir.

7.7.1.2.Yer ve Yere Bağlılık
Yer, sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik ve etkileşimli bir kavrama karşılık
gelmektedir. Çünkü çevre sosyal ve fiziksel niteliklerin birleşiminden oluşmaktadır. Yere
bağlılık mekânın oluşturduğu deneyimin insanın ona getirdikleriyle birleşmesidir. Başka bir
ifadeyle, biz bazı derecelerde kendimize has olan yerlerimizi oluştururuz. Bu yerler bizden
bağımsız olarak var olamazlar (Steele, 1981). Bu nedenle yer boşluktaki bir noktadan çok
daha fazladır. O insanların yaşam süreçleri boyunca o çevreye verdikleri anlamları kapsayan
bir çerçevedir (Ryden, 1993). Kısacası yerin insan yaşamındaki konumu karmaşık zihinsel ve
duygusal bağların varlığından dolayı çok derinleri işaret etmektedir (Aslan ve Ünlü, 2010).
Yere verilen anlam üç büyük ve birbiriyle ilişkili bileşene dayanmaktadır. Bunlardan
birincisi fiziksel yerleşimi, ikincisi kişinin sosyal ve kültürel faktörlere bağlı nitelikleriyle iç
psikososyal süreçlerini ve sonuncusu da o yerde yapılan törenleri ve faaliyetleri
kapsamaktadır (Canter, 1977; Relph, 1976; Sack, 1997; Stedman, 2002; Stokols vd., 1981).
Yere bağlılık insanlar ve ev gibi değerli sosyo-fiziksel ortamlar arasında dinamik fakat
sürekliliği bulunan olumlu bağları kapsamaktadır (Browns ve Perkins, 1992). Bu bağlar grup
ve birey kimliğini yansıtırlar ve onların gelişmesine yardım ederler (Brown ve diğ., 2003).
Yer bu bağlamda toplumların ve insanların kimliği hakkında ipuçları verebilmektedir (Arslan
ve Ünlü, 2010).

7.7.2.Yerden Ayrılma ve Yer Değiştirmenin Etkileri
Yere bağlılık hem bireysel hem de toplumsal hayatı temel düzeyde etkilemektedir.
İnsanların afet nedeniyle karşılaştıkları yıkım gibi zor koşullarda istikrarlarını korumaları,
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aksaklıklara minimum düzeyde uyumu ve aksaklıklar sırasındaki değişimlerde güçlü olmaları
beklenmekteyse de bu çok kolay görünmemektedir.
Yıkım sonrası yer değiştirme seçeneğinin tercihi ile tamamen farklı bir çevrede yeni
bir insan yer ilişkisi de oluşabilmektedir. Demirel (2005) yer değiştirmeyi “Bir yerleşmenin
tamamının ya da bir bölümünün güvenli olmayan bir konumdan daha güvenli bir konuma yeni
bir topluluk oluşturulmasına yol açacak şekilde taşınması” veya başka bir konumda arazi ve
konut sağlayarak taşınmaya yol açmak olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan açıkça, yer
değiştirme kısmen bile yapılsa mevcut toplumun büyük bir bölümünü etkilediği ve yerle ilgili
tüm deneyimlerinin yeniden oluşturulabilmesi için tamamen yeni bir başlangıca ihtiyaç
duyulduğu görülmektedir.
Afetler öncelikle insanların bir yere olan fiziksel bağlılıklarının yıkımına neden
olmaktadır. Bu yerlerin yıkımı sonrası yer değiştirmek ise yalnızca fiziksel çevreden kopmak
değil aynı zamanda o ana kadar komşuluk düzeyinde ve toplumsal düzeyde oluşmuş tüm
sosyal bağların ve iletişim ağının da yıkımı anlamına gelmektedir.
Afet sonrası eski çevreden geçici barınmaya oradan da kalıcı konuta geçiş süreci uzun
bir zaman almaktadır. Öte yandan yeni inşa edilmiş çevreye taşınma ve orada yeni bir yaşam
kurma çabası da afetin oluşturduğu etkiler karşılaştırıldığında afetzedeler üzerinde yeni
çevresel stresler yüklemektedir. Çünkü afetzedeler birden çok defa yeni fiziksel ve sosyal
çevreler oluşturma çabasına girmektedirler. Yapılan çalışma tüm bu yer değiştirmeler sonrası
yere bağlılık olgusunun yeniden inşasının yaklaşık yedi yıllık bir dönemde oluşamadığını
göstermektedir. Bu durum, yere bağlılığa ilişkin olarak, yer değiştiren grupta düşük yere
bağlılık bağıntıları bulunurken, yer değiştirmeyenlerde yere bağlılığın geçici yer değiştirmede
belirli bir süre kesintiye uğramasına karşın yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Afet sonrası yeniden yapılanmada afete uğramış bölgenin “Tamamen Yer
Değiştirmesi” yaklaşımı hem ekonomik ve hem de sosyal anlamda zorluklar ortaya
çıkarmaktadır.
Ekonomik zorluklar yeni bir yerleşimin altyapısından üst yapısına kadar yapım
maliyetini kapsarken, eğer geçici ve kalıcı barınma aynı yerde olmayacaksa, sosyal zorluklar
yeni bir yerleşime geçiş öncesi geçici bir dönem başka bir alanda barınmayı zorunlu
kılmaktadır. Bu durumda afetzedeler birden fazla kez çevresel uyum sağlamak zorunda
kalmaktadırlar. Öte yandan tamamen yer değiştirmede, afetten zarar görmüş bölge, kentin
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genellikle dışına ve sıklıkla uzağındaki daha güvenli bir bölgeye taşınmaktadır. Bu durum
eski yeni yerleşim arasında mekânsal bütünleşme sorunlarına da neden olmaktadır.
Yeni inşa edilen çevrelerin eski yaşam alanlarından uzak olması ve yeni sosyal hayatın
canlandırılmasındaki güçlükler nedeniyle kısa vadede yeni çevrenin barındırdığı sosyal ve
kültürel alanlarla birlikte etkin olarak kullanılmaması, uzun vadede ise yeni yerleşim
alanlarının kısmen terk edilme riski de barındırmaktadır.
Afet sonrası yer değiştirme kararı verilmeden önce tüm faktörler göz önüne alınarak
yıkılan yerleşimin “Aynı Yerde Yeniden Yapımı” veya “Kısmen Yer değiştirme” olanaklarının
insan çevre ilişkileri bağlamında değerlendirilmesi gerekmektedir (Aslan ve Ünlü, 2010).

7.8.DOĞAL AFETLER, GÖÇ VE SOSYAL OLAYLAR
Ülkemiz jeopolitik ve jeostratejik açıdan dünyanın en kritik bölgesindedir. Üç tarafı
denizlerle çevrili olan memleketimiz dört mevsimi bir arada yaşamaktadır. Diğer yandan
ülkemiz doğal afetlere açık bir ülkedir. Mesela, ülkemiz deprem kuşağında olup heyelan
afetinin tesirine girmektedir, kuraklık da vardır. Ülkemiz doğal afetlerden çok zarar
görmektedir. Birçok insan ölüyor, servetimiz yok olup gidiyor. Doğal afetlerden çok zarar
görmemize çarpık kentleşme, düzensiz sanayileşme, plansız ve programsız yapılaşmalar, göçe
yol açıyor. Ülkemizde sanayileşme Avrupa’daki gibi göç olgusu ile paralel gitmiyor. Kırsal
kesimdeki «itici etkenler» ve kentteki «çekici etkenler» göçü hızlandırıyor.
Göçler toplumların sosyokültürel ve siyasal yapısını biçimlendiren en önemli ve büyük
kitlesel olgudur. Bölgelerarası ve uluslararası göçün yönünün az gelişmiş yörelerden gelişmiş
mekânlara dönük oluşu dikkate alınması gereken bir konudur. Göç toplumsal hareketliliği ve
kültürel ilişkiyi arttırır. Bu yönü ile göç olumlu, iyiye yönelik ve gelişmeci olarak
nitelenebilir. Göçmenlerin geldikleri ülkelerde sınıf ve kültür değiştirerek, yepyeni bir hayat
tarzına kavuşma olasılığı yüksektir (Akçan F., 1998).
Göçerek gelen insanlar kentlerin kenar bölgelerinde kaçak binalar «gecekondular»
yaparak yerleşim alanları açmakta, yasadışı ve kayıt dışı iş şebekesi meydana getirmektedir.
Kırsal bölgeden gelen yığınlar kendi estetik, kültür ve geleneklerini koruyup egemen kılarak
başka

bir

dünya

kurmaktadırlar.

Gecekondularda

yaşayanlar

toplum

varlığını

hissettirmektedirler. Gecekondu bölgelerinin problemleri mutlaka çözülmelidir, çünkü ileride
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daha büyük tehlikeler ortaya çıkar (Canatan, 1990). Başından beri kent azınlığının köy
kökenli kalabalığı yönlendirmesi beklenilmiş, ancak bunun kolay olmadığı daha sonraki
yıllarda görülmüştür. Gecekondu halkının «arabesk» musikisi kentlileşen kesimin «batı-klasik
ve modern» musikisine baskın çıkmış, giyimi, mutfak kültürü vs. kentli hayatın birer parçası
haline gelmiştir. Kent hayatı kelimenin tam anlamı ile kuşatma altındadır ve görünüyor ki, bu
kesim kendini «tehdit» altında hissetmektedir.
Ülkemizin iç göç kadar dış göç gerçeği de vardır. Dış göçten ülkemiz sayısız yararlar
bekliyordu. İşçilerin gönderdiği dövizlerle ödemeler dengesindeki açıklık kapanacak ve onlar
yatırıma yönelecekti. Göçmen işçiler dönüşte elde ettiği bilgi, beceri ve uzmanlığını yerli
ekonomiye uygulayacaktı. Bu yönü ile göçmen işçiler «değişimin elçileri» olarak
görülüyorlardı. Durum öyle değil. Dış göç, verici çevre ülkelerin değil, alıcı merkez ülkelerin
yararına işlemiştir.
Büyük kentlerde göçmenler eski semtlere yığılırlar ve «gettolaşma» meydana
getirirler. Bu tablo eğitim alanında yaşanır. Bu semtlerdeki okullarda gecekonduda yaşayan
göçmen çocuklarının oranı yüksektir. Son zamanlarda yerli insanlar bu okullardan çocuklarını
alıp kendilerine ait okullara göndermektedirler. Kentli ve köylü okullar olgusu büyük
şehirlerde çok köklü ve daha birçok alanda da kendini belli eden toplumsal gelişmeye
göstergelik yapmaktadır. Büyük şehirlerde toplumsal parçalanma yaşanmaktadır. Cemiyette
kaynaklar paylaşıldıkça ve kıt haline geldikçe yerliler ve göçmenler rekabet sertleşmektedir
(Balcıoğlu, 2002).
Esas problem ikinci kuşakta yaşanmaktadır. Kimilerine göre « ikinci kuşak» iki kültür
arasında kalmış «problemli» bir gençliktir. Kimileri ise «kaybolmuş kuşak» diyerek daha
şimdiden onları gözden çıkarmışlardır. İkinci kuşak heterojen yapı oluşturan ve farklı
yönelimler gösteren gençlik kesimidir. Söz konusu ikinci kuşak kırsal kesimin, göçenlerin ve
yerli kültürün karışımı ile yeni bir kimlik kazanırlar. Bunun diğer adı assimilasyondur
(Canatan, 1990).
İşsizlik, ayrımcılık ve büyük kentlerin sıcak insan ilişkilerinden yoksun katı toplumsal
hayatı kimi gençlerimizi cemiyet kıyısına itmektedir. Bu gençler hayatın gerçekleri ile
yüzleşmek istemezler. Bunun yerine gençler sigara, alkol, madde kullanımından ve şans
oyunlarından medet ummaktadırlar. İkinci kuşak gençleri sayısal açıdan da çoğalmaktadırlar.
Fırsat eşitliğinin olmaması, kuşak ve kültür çatışmaları gençleri «marjinal» yapının kucağına
itmektedir (Hodging, 1996).
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Marjinal gençler eğitim, iş, ayırımcılık, izolasyon vb. gibi toplumsal hayatın birçok
alanında çok yönlü ve yoğun problemlerle karşı karşıya olan yığınlardır. Marjinal gençlik
kimi özellikleriyle egemen kültürden kimi vasıflarıyla mensubu olduğu etnik kültürden
ayrılmaktadır. Bu gençler kendi aralarında bilinçli olmadan örgütlenerek alt-kültür meydana
getirmektedirler. Türk gençlerin alt kültür oluşturduğu bu yapıda kuşak ve kültür çatışmaları
belirleyici rol oynamaktadır ( İçli, 1993).
Marjinalleşen gençler arasında «kuraldışı» davranışlar yaygındır. Bunlar arasında
hırsızlık, madde kullanımı, saldırganlık, yağma, yaralama sayılabilir. Bu olaylar sebebiyle
gençler sık sık polisle ve adli kurumlarla karşı karşıya gelirler ve başları derde girebilir.
Kuraldışı davranışlar yoğun ve çok yönlü toplumsal problemlerden kaynaklanır. Yöneticiler
çoğu kere bu durumu göz ardı ederler, dolayısı ile kısır döngü devam eder, durur (Canatan,
1990).
Günümüzde teknolojik gelişmeler her alanda yaygınlaşmış ve kurumların işleyişinde
değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Bu değişimler her zaman olumlu sonuçlar vermemiş, var
olanların daha da artmasına yol açmıştır. Marjinalleşmeyi hızlandıran teknolojik ilerlemeler
gençler ve çocuklar arasında suçun yaygınlaşmasına sebebiyet vermektedir. Yöneticiler bu
durumu tespit edip önlem almalıdır. Suç her toplumda ve her dönemde var olmuş ve var
olacak bir sosyal olgudur. Suç niteliği ve niceliği toplumun yapısına ve zamana göre
değişiklik gösterebilir. Suç toplumda gruplar ve kurumlar arasındaki mevcut organizasyonu
bozan ve dayanışmayı yok eden problemdir. Suç işlemeyi önlemek için ortaya normlar konur
(İçli, 1995).
Ülkemizde suç, Batı toplumlarındaki boyutlarda olmasa da, geçmiş yıllara göre
artmaktadır. Suç oranlarındaki sayısal artışların yanı sıra, içeriği de değişmekte ve
genişlemekte, suç işleme yaşı düşmektedir. Ayrıca kadın suçluların toplam kadın nüfus
içindeki oranları yükselmektedir. Suç, toplumda normların ihlali değildir; cemiyetin refah ve
düzenine ters düşen davranıştır (Türkdoğan, 1996).
Kırsal kesimde görülen kız kaçırma, adam öldürme gibi suçlar kentlerde de görülmeye
başlamıştır. Kente göçen insanlar alıştıkları yüz yüze, samimi ilişkileri formal ilişkilerle
değiştirirken bir yandan da kent hayatına uyum çabası vermektedirler. Küçük hacimli
toplumlarda kişiler sosyal problemleri yaşayarak gördükleri için, problemlerin kişilere etkisi
daha keskin olur. Toplumun normlarına ters düşen davranışlar tepkiyle karşılaşır ve ceza
görür (Türkdoğan, 1996).
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Suçun sebepleri kadar, suç oranlarının yükselmesi ve düşmesi, suçun işleniş biçimleri
de dikkate alınmalıdır. Suç sosyal olgular içinde en karmaşık olanıdır. Geçmişten günümüze
kadar suç ve suçluluk konusunda cevaplanması gereken sorular mevcuttur. Suçun sebeplerinin
biyolojik, psikolojik veya sosyolojik mi olduğu konusuna eğilen araştırmacılar vardır
(Türkdoğan, 1996).
Suçu etkileyen şartlar arasında iklim, coğrafi bölge ve mevsimler sayılabilir. Yılın
belirli aylarında bazı tür suçların daha fazla arttığı, bazılarının ise azaldığı görülür. Yaz
aylarında öldürme suçları artar, hırsızlık ise sonbaharda yükselir. İşçiler psikososyal
sebeplerle kış aylarında daha çok insan öldürürler (İçli, 1995).
Suç işlemede sıcak iklimin ve nemin rolü büyüktür.
Suç işlenen bölgelere bakarsak:
1. Bu bölgelerde fiziksel yapıda bozulmalar vardır.
2. Bu bölgeler ticari ve sanayi merkezlerinin yanında bulunurlar.
3. Bu bölgelerde nüfus yoğunluğu fazladır.
4. Bu bölgelerin nüfusu göçmen ağırlıklıdır.
Kentleşme ile birlikte sosyal doku bozulma ve toplumsal denetim mekanizmaları
ortadan kalkmaktadır. Toplumsal yapı göçle karmaşıklaşmakta; bireyleri kontrol altında tutan
gelenek, görenek ve değer yargıları değişime uğramaktadır. Köyde kişiyi denetleyen ailesi,
yakın akrabaları, çevresi vardır. Kentte bu kontrol mekanizması yozlaşmakta, hatta ortadan
kalkmaktadır (Ziyalar, 1982).
ANOMİ (KURALSIZLIK) : Sosyal normların, insan fiil ve hareketlerini düzenleme
hususundaki güçlerin yıkılması demektir. Bu görüşe göre suçun sebepleri arasında sosyolojik
etkenler birinci plana çıkmaktadır.
YABANCILAŞMA: İktidarsızlık, anlamsızlık, normsuzluk, kendine yabancılaşma gibi
değişken üzerinden ifade edilir. Yabancılaşma kavramı «negatif kimlik» kavramı ile de
anlatılabilir.
Göç sonucu çevre kirliliği ortaya çıkmıştır. Plansız yapılaşma, çarpık kentleşme,
gürültü kirliliği, trafik karmaşası göçün gündeme getirdiği problemlerdir. Göç ile yığınlar
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kentlere geliyor, ormanlar yok oluyor, ağaçlar kesiliyor. Yerel yönetimler çeşitli sebeplerle
popülist davranıyorlar. Bunların sonucu doğal afetler ortaya çıkıyor ve zarar görüyoruz.
Deprem, sel, kıtlık, kuraklık, savaş, esaret, yağışlar, fırtına gibi doğal afetler
sonrasında psikiyatrik hastalıklarda artış görülür. Bu olağanüstü durumlarda herkesin
dayanabileceği, kırılacağı, yıkılacağı ve direncinin biteceği bir nokta vardır. Belli bir stres
yoğunluğunda herkesin duygusal yapısı, geçmişi, bireysel direnci ortaya çıkar ve travmaya
kısa ve uzun süreli dayanıklılık gösterir. Bir süre kişi yıkılır.
Doğal afetlerde kişi gerçek ölüm veya ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma ya da
kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne yönelik bir tehdit olayını yaşamış, böyle bir
olaya tanık olmuş veya böyle bir olayla karşı karşıya kalmıştır.
Doğal afetlerin bireyler üzerine etkisini biliyoruz. Toplum hayatında değişikliklerde
doğal afetlerin rolü vardır. Deprem, sel gibi doğal afetlerden sonra merhamet hissi, acıma
hissi, insaf ortaya çıkar. Eğer organizasyon iyi yapılmazsa, insanların problemlerine çözüm
getirilmezse radikal hareketler artar. Çarenin radikalizmde aranması toplumsal dokuyu bozar.
Yöneticiler radikalizm konusuna eğilmelidirler.
Ülkemizde deprem, sel, heyelan, don ve kuraklık gibi doğal afetlere sık rastlıyoruz. Bu
doğal afetlerin sonucunda insanlar ölüyor, maddi zararlar korkunç boyutlara ulaşıyor.
Ülkemizin iklim şartlarına uygun hayat tarzını ve yapılaşma biçimini inşa etmek zorundayız.
Özellikle deprem kuşağında olduğumuzu unutmamalıyız.
17 Ağustos 1999’da büyük bir deprem afeti yaşadık. 7.4 büyüklüğündeki depremde
yerleşim ve sanayi birimleri önemli bir yıkıma uğradı. Binlerce insan öldü. Japonya’da,
Şili’de ve birçok ülkede aynı şiddette deprem meydana geldi. Ama tahribat ve insan ölümü
azdır. Mesela, yaşanılan coğrafyanın şartlarına uygun, akıllı ve basiretli insanlara yaraşır bir
yerleşme ve yapılaşmayı sağlayıp sağlayamamadır. Depremin ardından insan yüreği
hemcinslerine yardım için coştu. Kurnazlığın yerini merhamet, nefretin yerini sevgi,
hasımlığın yerini kucaklaşma, öfkenin yerini gözyaşı aldı. Herkes geçmişi unutuverdi. Yürek
taş yığınları altında can çıkarıyor, betondan insan yaratıyordu adeta. Deprem sırasında
erdemin öne çıkması, insanların dayanışmasının suç işleme oranlarına yansır. Deprem
sırasında aynı apartmanda oturan komşular birbirini tanımaya başlarlar, selamlaşmanın
gereğine inanırlar. Komşular aynı tehdidin ve tehlikenin altında olduklarını öğrenirler.
Deprem sırasında insani duygular ve davranışlar ön plana çıkar, toplumsal duyarlılık artar,
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komşular arasındaki dayanışma yükselir. Sonuçta toplum olarak suç oranlarında deprem
öncesine göre sonrasında azalma görülür.
Göç suçun ortaya çıkmasında, suçun hazırlanan ortamın meydana gelmesinde bir
etkendir. Doğal afetlerden sonra göç alan büyük şehirlerde suç işleme oranı azalır (Balcıoğlu,
2015).
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BÖLÜM SONU SORULARI

1-) Afet ile ilgili fizyolojik tepkiler nelerdir?

2-) Afet sonrası risk altındaki başlıca gruplar nelerdir?

3-) Afetlerde psiko-sosyal destek ve müdahale nasıl yapılmalıdır?

4-) Deprem veya benzeri doğal afetlerin toplumu etkileme evreleri nelerdir?

5-) Bireylerde afete karşı gösterilen genel tepkiler nelerdir?

6-) Psikolojik ilk yardım sırasında yapılmaması gerekenler nelerdir?

7-) Afet etkisiyle sosyal ilişkiler nasıl değişir, toplumsal bağlar ne ölçüde etkilenir?

8-) Aşağıdakilerden hangisi afetlerden üçüncü derece etkilenen gruptan değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Arama kurtarma ekipleri
Afet çalışanları
Medya mensupları
Afet bölgesinde akademik çalışma yapanlar
Birincil mağdurlarla ailevi ya da kişisel bağı olan bireyler
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9-) Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası insanların ruhsal olarak içinde bulunduğu evrelerden
biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kahramanlık
Sevgi
Balayı
Hayal kırıklığı
Düzene dönme

10-) ‘’………………. : Bu evre kişilerin ve toplumun doğrudan, koordinasyonsuz ve
düzensiz olarak yapılan kurtarma, yerleştirme, ilk yardım ve temizlik aktivitelerinin olduğu
evredir. Bu ever olaydan bir iki saat sonra başlayıp ikinci güne kadar sürer’’. Boşluğa
gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Hayal kırıklığı
Sevgi
Düzene dönme
Kahramanlık
Balayı

Cevap Anahtarı
8-)E 9-)B 10-)D
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8. BÖLÜM

AFET

SONRASI

İYİLEŞTİRME

ÇALIŞMALARINDA

GÖNÜLLÜ

KAYNAKLARIN KULLANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet Sonrası
2. Afet sonrasında gönüllü çalışmalar
3. Gönüllülük esasları
4. Afet gönüllülüğünün gereklilikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afet sonrası gönüllülük nedir?
2. İyileştirme çalışmalarında nasıl yardımcı olunur?
3. Türkiye’deki gönüllü sivil toplum kuruluşları hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gönüllülük

Gönüllülük esasları

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Türkiye’de Afet
Gönüllülüğü

Afet gönüllülüğü
hakkında Türkiye’den
örneklerin öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Sivil Toplum
Kuruluşları ve
Gönüllülük

Sivil toplum
kuruluşlarının afet
sonrası ne gibi
yardımlarda
bulunabileceğinin
öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Gönüllülük



Uzun dönemde gönüllülük



Kısa dönemde gönüllülük



Sivil toplum kuruluşları



Gönüllü kaynakları
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GİRİŞ
Afetlerde iyileştirme aşamasında gönüllü kaynakların verdiği hizmetler büyük önem taşır.
Bu nedenle afet durum iyileştirme çalışmalarında gönüllü kaynaklardan nasıl yararlanılacağı
afete dönüşme potansiyeli taşıyan olay öncesinde planlanmalıdır. Afet yönetimi ve insan
kaynakları yönetimi disiplinlerinin kesişme noktasındaki bu planlama çalışmaları aynı
zamanda bir kaynak yönetimidir*.
Profesyonel ekiplerin gelmesine kadar geçen sürede gönüllü oluşumlar önemli işler
başaracak olmaları, bu faaliyetlerin belli planlar dâhilinde ve aşamalar çerçevesinde yapılması
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Böylece çıkması muhtemel kargaşa, kaos ve zaman
kayıplarının önüne geçilebilecektir. Dolayısıyla bütünleşik afet yönetiminde gönüllülerin
yapacakları faaliyetleri, ayrı bir başlık altında ve ayrıntılı olarak ele almak faydalı olacaktır.
Dünyadaki birçok sorunun çözümlenmesinde, ülkelerin kamu kaynakları ve uluslararası
örgütlerin uğraşılarının yetersiz kaldığı tespit edilmiş ve bu konularda devlet dışı, toplumda
vatandaşların gönüllülük esasıyla bir araya gelerek görev yapan örgütlerin çok önemli
faaliyetler gösterdikleri anlaşılmıştır.
Her coğrafyada gönüllüler ve gönüllü kuruluşlar afetlerden etkilenmiş tüm kesimlerin
ihtiyaçlarına cevap verebilmek için uzun yıllardır hizmet vermektedirler.
Günümüzde STK’lar afetlerin zarar ve risklerin azaltılmasında, afetlere hazırlıkta,
müdahale ve uzun süreli iyileştirme faaliyetlerinde çok yoğun bir biçimde çalışmaktadırlar.
Esasında gönüllü yapılanmaların bu desteği, çabası, heyecanı ve uzmanlığı olmadan
devletlerin bu türden afetlerle başa çıkmaları mümkün gözükmemektedir. Bundan dolayı
gönüllü yapılanmaların afetlerin tüm aşamalarında üstleneceği rol ve yapacakları görevlerin
tam olarak belirlenmesi durumunda kamu kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ve de gönüllü
kuruluşların kendi aralarındaki birlikteliği, hem ortak bir afet yönetimi, hem de olay komuta
sistemi ile beraber eşgüdüm içinde gerçekleşmesi önem arz etmektedir (Kaya, 2013).

8.1. GÖNÜLLÜLÜK
Tarih boyunca insanlık; çevre, sağlık, barınma, doğal afetler gibi birçok sorunla
karşılaşmıştır. Bu sorunların çözülebilmesi için her şeyden önce kamusal örgütlü yapılar
oluşturmuştur. Bu kamusal yapılar toplumun birçok ihtiyacını ve sorununu gidermekle birlikte
tam olarak başarılı olabilmeleri, hem sahip oldukları kapasite hem de işleyişindeki aksaklıklar
nedeniyle mümkün olmamıştır.
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Ortaya çıkan ihtiyaçlar, duyarlılığı olan bireyleri bir şeyler yapmaya itmiş, toplumsal
duyarlılığa sahip kişiler tamamen kendi istek ve arzuları doğrultusunda faaliyetlerde
bulunmuşlardır. Bu nedenle kamusal faaliyetlerden farklı olarak toplumun duyarlılıklarını
önceleyen, kendi istek ve iradeleriyle hareket eden gönüllüler ortaya çıkmıştır. Hiçbir
zorlama ve baskı olmaksızın yapılan bu faaliyetler gönüllü faaliyetler olarak nitelendirilir.
Gönüllülük, bir bireyin, maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde
olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireyler için yalnızca içinden gelerek ve doğru
olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki
etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir.
Gönüllülük kavramı, toplumun bir bölümü veya tamamını ilgilendiren sorunların, hiçbir
maddi kazanç beklenti olmadan çözme inisiyatifini gösterme iradesidir. Bunu yaparken temel
amaç toplumsal fayda, gelişmişlik ve ortaya çıkan soruna dikkat çekme eğilimidir (Kaya,
2013).
Gönüllüler, tecrübe, anlayış, paylaşma, olumlu insani ilişkiler, eğitimli olma gibi
özelliklere sahip olabileceklerin yansıra bu özellikte olmasalar da içinde yaşanılan toplumda
bir şeyler yapma isteğinde olan kişilerden de oluşabilir. Bu çerçevede samimiyet, çok önemli
bir yere sahiptir (Güder ve ÖSGD, 2006).
Tüm dünyada toplumsal fayda amaçlı ortaya çıkan gönüllülük birçok alanda kendini
göstermektedir; “Yoksulluğu yok etmek, temel sağlık ve eğitim hizmetlerini iyileştirmek,
insanlara güvenli su kaynağı ve sağlıklı koşullar sağlamak, çevre sorunlarından ve iklim
değişimlerinden kaynaklanan sorunlarla başa çıkmak, afet riskini azaltmak ve hayatın normale
dönmesi için iyileştirme çalışmalarında bulunmak, sosyal dışlanmayla ve şiddete meydan
veren ihtilaflarla mücadele etmek bunlardan sadece bazıları” dır.
8.1.1.Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllülük
Sivil Toplum Kuruluşları’nın misyonlarını gerçekleştirmek için yürütülen faaliyetlere
bağışları, uzmanlıkları ve zamanlarıyla destek veren gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarının
insan kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sivil toplumu ilgilendiren
mevzuatta gönüllülük tanımı bulunmazken; birçok STK gönüllülerle ilişkilerini kurum içinde
oluşturulan politikalar üzerinden belirlemektedir
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Üyeler, gönüllüler, bağışçılar, bir STK'nın gücünün en önemli unsurlarıdır. Bu tabanın
genişlemesi, STK'nın toplumsal taleplerin sözcüsü olma meşruiyetini artırır. Geniş ve nitelikli
bir gönüllü taban, STK'nın parasal olanaklarıyla belki de hiç bir zaman sahip olamayacağı bir
insan kaynağını maddî bir harcama yapmadan kullanabilmesi demektir.
Katılımı sağlamak, bir STK'yı gerçekten sivil ve toplumsal kılan bir beceridir. Bu aynı
zamanda, bir özel şirketle bir STK'nın önemli farklarından biridir. Hemen bütün STK'lar
çeşitli nedenlerle gönüllü katkıya ihtiyaç duyabilir. Gönüllüler aynî ve maddî kaynaklara
ulaşılmasından, yönetime destek olmaya; toplumda katılımcılığın özendirilmesinden,
kuruluşun başarısının ve hizmetlerinin yayılmasına kadar çok farklı işlevler üstlenebilir. Hem
gönüllünün hem de STK'nın birbirini seçme hakkı vardır.
Tartışmalardan uzak olarak bir sivil toplum kuruluşuna üye olsun veya olmasın, herhangi
bir idari zorlama olmadan kendi iradesi ile topluma faydalı olmaya çalışan kişileri gönüllü
kabul edebiliriz. O hâlde sivil toplum kuruluşlarına üye olanlar da olmayanlar da gönüllü
kabul edilir.
Toplumda insanı gönüllü olmaya iten nedenler;
 Manevi Zenginleşme
 Öz Güven Gelişimi
 Uyum ve Eş Güdüm Becerisi Kazanma
 Toplumsal Statü ve Konumda Artış
 Yeni İnsanlarla Tanışmak
8.1.2. Afetler ve Gönüllülük
Afetler, çok geniş bir tanımı ve coğrafyayı kapsamaktadır. Sadece kamusal çabalarla
üstesinden gelinemeyecek derecede çok sayıda riskleri bünyesinde barındıran, çok yönlü
yapılanmalardır. Sadece kamu erki ve merkezi bakış açısıyla üstesinden gelinmesi zor bir
konudur.
Birçok toplumsal sorunda olduğu gibi afetler konusunda da merkezi ve yerel kamu
örgütlenmelerinin yanında mahalli yapılanmaların katkılarına ihtiyaç duyulur.
Temelde gönüllülük esasına göre hareket eden mahalli yapılanmalar, içinde bulunulan
toplumun özelliklerini tanıyan, ihtiyaçlarını bilen ve müdahale konusundaki esnek ve
ivedi tutumları sayesinde birçok afette olumlu rol oynamışlardır.
•

Afetlerle mücadelede toplumsal başarı, vatandaşların katılımını temin etme süreci ile
de ilintilidir. Sivil toplum bünyesinde bulunan mahalli örgütlenmeler, bölge halkının
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afetler konusunda ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde katılımın sağlanmasında
önemli işlevlere sahiptirler.
•

İster afet yönetimi ve müdahale, ister başka bir yerel kalkınma amacı çerçevesinde
kurulmuş olsunlar mahalli örgütlenmeler ve diğer halk tarafından kurulmuş gruplar,
mahalli örgütlenmeye dayalı afet yönetim programları oluşturulurken liderlik yapma
ve sorumluluk alma konularında odak noktayı oluştururlar (Fişek ve Kabasakal, 2008).

Bürokratik hantal yapıdan bağımsız olarak hareket eden yerel mahalli yapılanmalar, afet
yönetiminin her aşamasında etkin bir görev ifa edebilirler.
Afetlere duyarlı gönüllü aktiviteler, başkalarının afetler karşısındaki ihtiyaçlarına cevap
verme güdüsünün dışa vurumu olan insani bir tepkidir. Bu durum gönüllülüğün temel çıkış
noktalarından biridir. İnsanların afetlere verdikleri çabuk reaksiyon ekseriyetle afetlerden
doğrudan zarar görenlere yardım etme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Birçok örnekte bu
durum doğal bir şekilde tezahür etmiştir. Aynı zamanda gönüllülüğün katkısı, gösterilen ivedi
reaksiyonların da üzerine çıkar. Verilen acil tepkilerin çok daha ötesine uzanır. Afetlere hazır
olmaktan önlemeye ve hafifletmeye, müdahale etmekten onarım faaliyetlerine kadar afet
yönetiminin her aşamasında gönüllülerin fonksiyonlarına odaklanmaktadır.
8.1.3.İyileştirme Çalışmalarında Gönüllü Kaynakların Kullanımı
Acil durum, bir afet sonrasında hemen ortaya çıkan reaksiyoner faaliyetler bütünü
olup, ilk anda müdahale aşaması süratle yapılması gereken uygulamalardır. Ancak iyileştirme
planlaması afete karşı verilen acil önlemlerin tersine çok daha uzun sürmekte ve daha fazla
mali kaynağa, çalışana, gönüllüye ve kuruma ihtiyaç duymaktadır (Özmen, 2016).
Dolayısıyla acil müdahaleden sonra ve kriz şokunun atlatılmasından sonra iyileştirme
ve yeniden yapılandırma gelmektedir. İyileştirme, Kriz sonrası insanların yiyecek, su,
barınma, psikoloik yardım, haberleşme, elektrik, ısınma, kanalizasyon gibi zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken faaliyetler bütünüdür. Amaç normale dönüş
süresini kısaltmaktır.
Gönüllü kaynakların konumunu daha iyi anlamak için kaynak yönetimini daha
ayrıntılı olarak incelemek faydalı olacaktır. Duruma göre değişmekle birlikte afetlerde insan,
ekipman, araç ve kullanılan yöntemler (teknikler) kaynaklar olarak sıralanabilir.
Kaynakların belirlenmesinden sonra kaynakların nasıl organize edileceğinin de
belirlenmesi lazımdır. Kimin hangi işi yapacağı, kimin kime rapor edeceği, iletişim kanalları
ve hangi kaynağın nerede nasıl kullanılacağı gibi konular organizasyon başlığı altında ele
alınmalıdır.
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Tüm bu kaynaklar bir ülkenin görünmeyen fakat afet yönetimi içinde faydalanılabilecek
çok değerli kaynaklarıdır. Çünkü bir devletin olası en kötü afet durumunu hesap ederek resmî
insan gücünü bu en kötü senaryoya göre istihdam etmesi pratikte olanaksız olmakla birlikte
finansal açıdan da rasyonel değildir. Bu nedenle gönüllü kuruluşlar ülkenin “Afet Ulusal
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Gelişimi Plânlaması” içinde çok hayatî bir yer teşkil
etmektedir. Bu kritik rol sadece afete müdahale aşamasında değil aynı zamanda iyileştirme,
zarar azaltma ve hazırlık safhalarında da aynı önemdedir (İskender ve Erdoğan, 2007).
Gönüllü kaynaklar aslen sivil toplum kuruluşlarının (STK) oluşturduğu güçlerdir. Pek çok
kaynakta sivil nitelikli, gönüllülük esasına dayalı olarak çalışan, kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar STK kavramı altında incelenmektedir. Genel kabul gören bu kuruluşlar dışında,
zorunlu üyelik sisteminin bulunduğu meslek odalarının durumu farklı bir statüde ele
alınmakta ve işleyiş ülkelere göre değişebilmektedir.
Yerel ve ulusal düzeyde afetlere karşı «gönüllü insan kaynakların plânlaması», pek çok
içsel ve dışsal girdi ve verilere sahiptir.
dışsal olarak; Genel afet yönetimi politikalarındaki değişiklikler, gönüllü kaynakların
niteliklerindeki gelişmeler ile,
içsel olarak; Verimlilik ve performans değişiklikleri, işyükündeki artış ve azalışlar
gösterilebilir.
Gönüllü kaynakların ulusal afet yönetimi plânları içindeki yeri önemli olmakla birlikte bu
önem özellikle büyük afetlerde durum iyileştirmesinde çekirdek kaynaklardan biri haline
gelmektedir.
Kısa dönemde;
•

Önceliklerin belirlenmesi,

•

Halk sağlığına yönelik ihtiyaçların giderilmesi ve

•

Hasar tespitinin yapılması ana fonksiyonları dahil olmak üzere pek çok görevde
yer alabilirler.

Uzun dönemde ise;
•

İnsan kaynağının geliştirilmesi,

•

Altyapının yeniden kurulması,

•

Teknik ve

•

Ekonomik iyileştirme projeleri

gönüllülerin yoğun katkısı ile sürdürülebilir hale gelebilecek işlerdendir.
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Gönüllülerin durum iyileştirme çalışmalarında özellikle de kısa dönemdeki çalışmalarda
yer alabilmeleri için ulusal plân kapsamında eğitilmeleri gerekmektedir. Çünkü meslek
odaları dahil olmak üzere gönüllülerin kendi alanlarındaki bilgi birikimleri ancak afet
yönetimi içinde alacakları yere göre uygun şekilde yetiştirilmeleri ve hazır hale getirilmeleri
ile anlamlı olacaktır. Aksi taktirde çalışmak için gönüllü olarak bekleyen ancak doğru
vasıflara sahip olmayan veya doğru vasıflara sahip olsa da ne yapacağını ve bu nitelikleri
nasıl iyileştirme döngüsüne entegre edeceğini bilemeyen bir atıl kapasite haline geleceklerdir.
Dünyada 1970’lerden sonra hız kazanan STK çalışmaları ülkemizde halen yeterince
gelişmiş değildir. STK’ların afet yönetimi döngüsü içine katılması ise 1999 depremlerinden
sonra olmuştur. Bu katılım depremden sonraki ilk yıllarda müdahaleyi amaçlayan arama ve
kurtarma odaklı kuruluşlar temelinde gelişmiştir. Son yıllarda ise hazırlık çalışmalarını
hedefleyen kuruluşların bilinirliği de artmaktadır. Ancak tüm bu çalışmalar ilgili gönüllü
kuruluşların münferit temelli çabaları ile ortaya çıkmıştır. Bu çabaların resmî protokoller ile
ulusal strateji içine yerleştirilmesi henüz yeterince yapılmamıştır. Bu nedenle gelecekteki
olası bir afette afet yönetiminin bir parçası olarak durum iyileştirme işlerinde de
gönüllülerin katılımı için ön şart bu konudaki insan kaynakları plânlamasının yapılmasıdır.
İyileştirme Aşamasında Gönüllülük;
 Toplumsal temizlik projelerine katılmak,
 Tamir ve yeniden inşa faaliyetlerine katılmak,
 Başlatılan yardım toplama faaliyetlerini neticelendirmek,
 Sonradan çıkan ve karşılanması gereken ihtiyaçları karşılamak,
 Aktif olarak faaliyet gösteren tüm gönüllü faaliyetlere destek vermek,
 Yerel ve merkezi organizasyonlarla temasa geçerek mevcut çaba ve aktivitelerini
öğrenmek ve destek vermek (Bilgitekin, 2006).

8.1.4.Afet Yönetiminde Gönüllülüğün Önemi, Yeri ve Gerekliliği

Gönüllüler afetlerde maaşlı çalışanlardan daha verimli çalışabilir, afetlerde asıl kaynak
gönüllülerdir, afet yönetiminde gönüllülük işlevi kamu insiyatifinin çok daha önünde
olmalıdır.
Gönüllülük uzmanlık gerektiren bir faaliyettir, vasıflı olarak yapıldığında anlam kazanır,
bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasıyla amaca ulaşır, eğitimli gönüllüler sayesinde yaşam
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normale döner. Gönüllülük afet yönetiminin her safhasında yapılması gerekenlerle ilgili
mecburi istihdamın önüne geçen ve bu sayede maliyetleri düşüren bir işleve de sahiptir.
Ortaya bir fayda unsuru koyma niyetinde olan herkesin katılabileceği bir faaliyet iken; boş bir
insan işi değildir. Yapacak hiçbir şeyi olmayan, hiçbir konuda becerisi bulunmayanların
yapacağı bir faaliyet değildir.
STK’ların gönüllü kaynağı vatandaşlar ve özel kuruluş çalışanlarından oluşmaktadır,
Gönüllülük sadece afet anında yapılan faaliyetler olmayıp afet öncesi safhayı da kapsayan
önemli bir işleve sahiptir. Bu işlev gönüllülük tanımlarında da ifadesini bulan “hiçbir katkı
beklemeden” yapılmalıdır. Faaliyetler icra edilirken keyfilikten uzak, belli kurallar
çerçevesinde yapılmalı, faaliyetin her safhası çok iyi organize edilmiş olmalıdır. Çünkü
gönüllülük süreklilik arz eden ve esasen insan hayatıyla doğrudan ilintili bir işlevdir.
Afetin hemen sonrasında, afete maruz kalanların hayatta kalma oranları ilk 30 dakikada %
93 iken bu oran beşinci günde % 2’ye düşmektedir. Buna bağlı olarak ilk 24 saat içinde
ulaşılarak kurtarılan hayatların yaşama şansları % 80 oranındadır (Çakacak, 2008).
Yapılan çalışmalar afetten sağ kurtulanların % 75’inin olaydan 30 dakika sonra enkaz
kaldırma ve kurtarma çalışmalarına katıldığını göstermektedir (Dedeoğlu, 2009).
Bölgedeki halk tarafından en erken ve etkili yardımın başlatılıyor olması, afet öncesi
eğitim ve hazırlığın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle riskli bölgelerde
yaşayanlara;
•

Afet sırasında ne yapacağı,

•

Kimden emir alacağı

•

Önceden hazırlanmış malzeme, araç-gereçleri nereden alacağı, konusunda eğitim
verilmelidir (Dedeoğlu,1999).

Bu durumda, sağlıklı vatandaşların afetzedelere ilkyardım uygulaması ve afet yönetiminde yer
almaları en önemli konu haline gelmektedir.
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8.2.TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNE GÖNÜLLÜLERİN KATKISI VE GÖNÜLLÜ
KURUŞLAR
Gönüllülerin afet yönetiminde yer almaları dikkate alındığında;
12.05.2000 tarihli, «Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine Katılma Esasları» Yönergesi,
2001 tarihli «Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği» ve Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan,
29.7.2015 tarihli «İlkyardım Yönetmeliği» Katılım esaslarının düzenlenmesi bakımından
büyük öneme sahiptir.
Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, afetin hemen sonrasında yerel gönüllü
unsurların afet mahalline ulaşması ve müdahalesinin önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır.
Tarihsel dönemlerden bu yana, ülkemizde afet olaylarına resmi bakış acısı hep afetler
olduktan sonra, bu olaya müdahale etme ve etkilenen insanlara acil yardım yapma şeklinde
olmuştur. Etkilenen insanların acil barınma, beslenme, giyecek, tıbbi ilk yardım, geçici ve
daimi barınma sorunlarına eldeki imkanlar ölçüsünde çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Bu
donemde yapılan acil yardımlar, Kızılay Derneği ve halkın gönüllü yardımları kanalıyla
gerçekleştirilmiştir.
Meydana gelen bir afetin hemen sonrasında yöre halkının profesyonel ekipler gelinceye
kadar hayat kurtarma, barınma, iaşe gibi ihtiyaçları karşılamada gösterdikleri çabalar sivil
insiyatifin misyonunu göstermesi bakımından özellikle büyük önem arz etmektedir.
Vatandaşlar, toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesini genel olarak devletten beklenen
bir hak ve görev olarak görmektedirler. Bu bağlamda toplumda “devlet baba” anlayışı ortaya
çıkmış ve bireysel olarak yapılması gerekenler de dahil olmak üzere her şeyi devletten
bekleyen yanlış bir “kolaycı” anlayış gelişmiştir.
Bugün artık dünyada yönetimlerin her alanda ortaya çıkan sorunlara karşı tek başlarına
cevap vermelerinin imkânsızlığı tartışmasız kabul gören konuların başında gelmektedir.

180

Türkiye’de yaklaşık 4,500 vakıf, 72,800 dernek ve diğer organizasyonlar (profesyonel
kurumlar, ticari sendikalar,işçi sendikaları ve kooperatifler) bulunmaktadır.
1990’lı yıllar, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının hızlı geliştiği bir dönem olsa da,
Özellikle 1999 Marmara depremi sonrasında çıkarılan yasalar ve konuya yoğunlaşan
kamuoyu ilgisi ile birilikte STK’ların Afet yönetimi döngüsüne etkin katılımları
yönünde önemli adımlar atılmıştır. Son zamanlarda, Türkiye’deki gazeteler sık sık sivil
toplum kuruluşlarının etkinliklerini halkın ilgisini çekmek ve teşvik etmek için artan şekilde
haber yapmaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşlarının kurulması için devlet izni gerekmekte ve adliye kayıtları
araştırılmaktadır. Afet yönetimine dayalı olarak kurulan sivil toplum kuruluşları, vakıf ve
dernek olmak üzere iki çeşit olarak sınıflandırılandırılabilir.
Vakıflar’ın uzun bir tarihi bulunmaktadır. Selçuklu döneminde (1078-1293) gelişmiş,
Osmanlı Döneminde (1299-1920) kurumsallaşmış ve altın çağını yaşamıştır. Tulumbacılarda
aynı zamanda Osmanlıda itfaiyecilikteki gönüllülük sisteminin geçmişteki örnekleridir.
Vakfın aktivitelerinin tek dayanağı, kamu çıkarları için kamu hizmetleri ve sosyal refah
gibi konularla ilgili araştırmaları desteklemek için kullanılan bağışlardır. Vakıflara yapılan
bağışlar vergiden düşülmektedir. Vakıfları kurmak kolaydır, fakat etkinlikleri tek bir girişim
üzerine yoğunlaşmak zorundadır.
Derneklerin kuruluşunun zorluğuna rağmen, derneklerde birçok etkinlik yapılabilmekte ve
aidat, bağış, vergi gelirlerinden pay, piyangolardan, konserlerden, sergilerden vs. den maddi
kaynak sağlanabilmektedir.
Afet yönetimine dayalı olan sivil toplumların diğer bir çeşiti ise, meslek odalarıdır.
Odalar, kamunun bağımsız otoriteleri olarak tarafsız kalmakta ve zorlayıcı bir grup olarak
hizmet vermektedirler. Jeoloji Mühendisleri, Mimarlar, Şehir Plancıları, Doktorlar, Avukatlar,
Ticaret Odaları vs. gibi çok çeşitli oda bulunmaktadır.
Çok az rastlanır olmasına karşın bazı sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek veya
odalarında dışında farklı statülerde bulunmaktadır. Bunlardan biri “kooperatif”tir.
Kooperatifler, işlevlerini karşılayacak kadar kapitale sahiptirler ve üyelerinin ekonomik
çıkarları için çalışmaktadırlar. Bazende kooperatifler, konut yapmak veya toplu tarım
aktiviteleri gerçekleştirmek için kurulurlar.
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Kamu otoritelerince gereksiz kontrolü ve formaliteleri engellemek için, öz-verili
mahallelerin kurdukları organizasyonlarda “komite” statüsü bulunmaktadır. Komiteler yerel
belediyeler ile yapılan protokollerle kurulabilirler.
Özellikle 1999 Marmara depremleri sonrasında sivil katılım, çok daha iyi
anlaşılmıştır.
Marmara

Depremi’nden

sonra

idarenin, afetlere

müdahalede

gönüllülerin

katılımıyla ilgili bazı düzenlemeler yaptığı görülmektedir. 27.12.1999 tarih ve 586 sayılı
KHK ile 7126 Sivil Savunma Kanunu’nda gönüllü kişi ve kuruluşların Sivil Savunma
Teşkilatının koordinasyonunda sivil savunma ile ilgili görevlere katılımlarının
düzenlenmesine yönelik değişiklik yapılmış ve Belediye Kanunu’na mülki idare amirinin
emriyle afet bölgelerinde arama, kurtarma ve yardım hizmetlerinde bulunmak görevleri
eklenmiştir.
Yerel idarelere afetler ve acil durumlarla ilgili olarak verilen görevler 2005 te çıkarılan,
5302 Sayılı Özel İdare Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda daha ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.
Sivil Savunma Kanunu’nda yapılan değişikliğe ek olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından
“Sivil Savunma Hizmetlerine Gönüllü Katılımların Düzenlenmesiyle” ilgili yönerge
çıkarılmış ve bu yönerge sonucunda STK’larla protokol yapılmıştır.
2009 yılında, ouşturulan yeni yapıda, afetlerle ilgili yetki ve sorumlulukların yeniden
tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması
temelinde oluşturulan afet yönetimi yeni kurumsal yapısı Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı çevresinde şekillenmektedir.
29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı kanunla kurulan Başkanlığın görevleri, afetlerin önlenmesi
ve zararlarının azaltılması, afet ve acil durum hâlinde müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki
iyileştirme çalışmalarının tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması,
yönlendirilmesi, desteklenmesi, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
Afet Yönetimi’ne ilişkin temel hukuki kaynak olan 5902 sayılı kanun esasınca hazırlanan
«Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)», Afet Yönetimi konusunda temel stratejik
belgedir.
Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (2013) amacı; “afet ve acil durumlara ilişkin müdahale
çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve
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sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel
prensiplerini belirlemektir”(TAMP, 2013).
TAMP, stratejik, taktik ve operasyonel plan türlerini içeren afet ve acil durumlara ilişkin
müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait
rollerin ve sorumlulukları düzenlendiği genel bir plandır.
Taktik plan grubu; Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı,
Türkiye Afet İyileştirme Planı olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır.
Türkiye Afet Müdahale Planı operasyonel kısmı yatay ve dikey entegrasyonu sağlamak
amacıyla ulusal düzeyden yerel düzeye indirgenen bir yapıya sahip olup, Ulusal Düzey
Hizmet Grubu Planları, İl Afet Müdahale Planı ve Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon
Planları’nı kapsamaktadır.
Hizmet grubu planlarında görevlendirilen çözüm ortağı AFAD, ilgili bakanlıklar, kurum
ve kuruluşlar, yerel yönetim birimleri, özel sektör ve STK’ları sorumlu tutmaktadır. TAMP,
ulusal ve yerel ölçekte koordinasyonun sağlanabilmesi, ülke çapında standardın sağlanması
amacıyla, yerel düzeydeki afet müdahale yönetiminin ulusal düzey tarafından tek bir model
olarak tasarlanmasını hedeflemektedir.
Bugün artık STK’lar toplumların afetlere hazırlanması, zarar ve risklerin azaltılması, kısa
süreli müdahale ve uzun süreli iyileştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde katılmaktadırlar.
Gönüllü yapılanmalar olmadan devletin tek başına afetlere maruz kalmış toplumların
ihtiyaçlarını karşılaması mümkün gözükmemektedir.
Bundan dolayı gönüllü kuruluşların afetlerin tüm aşamasında rolleri, hem kamu ile olan
ilişkilerinde hem de kendi aralarındaki yaklaşım ve işbirliği, dil birliği, ortak bir afet yönetimi
ile birlikte eşgüdümün de sağlanması gerekmektedir.
Ortaya çıkan olağanüstü durumlarda, STK’ların kendi özerk ve elastiki yapısı gereği
devlet yapılanmalarından önce afet mahalline ulaşması, ortaya çıkan afetin niteliğine göre;
arama-kurtarma, insani yardım, ilk yardım ve tıbbi destek sağlama imkânları mevcuttur. Bu
faaliyetleri yürütürken genel planlamalara dâhil edilmemeleri neticesinde ortaya çıkan
eşgüdüm eksiklikleri, kaynak ve zaman israfı gibi kayıplar da ortaya çıkarabilmekteyken,
TAMP ile bu sorun giderilmiştir. 14 Hizmet Grubunda STK’lar Destek Çözüm Ortağı olarak
yer almışlardır. Ayrıca ortak dil ve uygulama standartlarının sağlanması ile ilgili
Akreditasyon çalışmaları AFAD tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizde afetlerle ilgili olarak gönüllülük faaliyetleri, kamusal yanı da bulunan Kızılay
ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.
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Türkiye’de vakıf ve dernek faaliyetleri esasen çok eskilere kadar gitse de, toplumun
afetler konusundaki hassasiyetlerini harekete geçirme noktasında aktif olarak gönüllülük
faaliyetlerini önceleyen misyonu henüz yeni yeni oluşmaktadır ve öncede bahsedildiği gibi
1999 yılında yaşanan iki büyük deprem sonrasında daha da hız kazanmıştır. Ülkemizde bu
dönemde, INSARAG a da üye olan, AKUT, İSUDAK, AKA, TAG, MAG, TAME, SİTAP,
NAK, ORDOS, GEA, AFOM gibi çok sayıda sivil afet kuruluşu oluşumlarını gerçekleştirmiş
olup halen faliyetlerine devam etmektedirler.
Kendiliğinden afet bölgesine gelen gönüllüler afetzedelerin hayatlarının kurtarılması ve
normale dönülmesi faaliyetlerinde aktif rol almışlar, bu durum Türkiye’de gönüllülük
işlevinin harekete geçmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye’de afetlere
müdahalede gönüllülerin katılımıyla ilgili yapılan düzenlemeler araştırıldığında, ilk
düzenleme, 1999 Marmara depreminden sonra 586 sayılı K.H.K. ile 7126 sayılı Sivil
Savunma Kanunu’nda yapılan değişiklik ile gönüllü kişi ve kuruluşların sivil savunma
teşkilatının koordinasyonunda sivil savunma ile ilgili katılımlarının düzenlenmesidir.
Daha sonra ise, İçişleri Bakanlığı “Sivil Savunma Hizmetlerine Gönüllü Katılımların
Düzenlenmesiyle” ilgili yönerge çıkarmış, yönergenin çıkmasından sonra 100’den fazla sivil
toplum kuruluşu ile protokol yapılmıştır.
Ayrıca 5302 Sayılı Yasayla (2005) Özel İdare ve Belediyelere afetler ve acil durumlarla
ilgili olarak bazı görevler verilmiştir. Buna bağlı olarak da İçişleri Bakanlığınca Özel idare ve
Belediye hizmetlerine gönüllü katılımın sağlanması ile ilgili yönetmelik çıkartılmıştır. Bu
yönetmelik ile gönüllü itfaiyeciliğin uygulanabilmesinin önü açılmıştır.
Kamusal Çalışma;
•

Bireylerin ortak çıkarları adına bir araya gelerek çalışma yapmasıdır.

•

Bireyin kazancı, tıpkı diğer bireylerin kazancı gibi çok önemlidir.

•

Türkiye’de bilinen en iyi örneği, imecedir.

•

Kamusal çalışma dolaysız katılıma dayanır ve bir STK gerektirmez.

Yerel gönüllülerin Tanımı
Bu gönüllüler afet yönetimi içerisinde zararların azaltılması, müdahale ve afet sonrası
etkinliklerde yer alırlar.
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Afet zararlarının önlenmesi konusunda: bölgeyi tanıdıklarından ve bölge halkının sesini
duyduklarından yerel yönetimleri yönlendirebilir, tedbirler önerebilirler. Yerel halkın
farkındalığını arttırabilirler
Afet durumunda: Yardım ve kurtarma ekiplerine destek verebilirler, yerel yöneticileri
gelişmelerden anında bilgilendirebilirler ve bölge ve zarar görebilirliği yüksek bölge sakinleri
hakkında bilgi aktarabilirler.
Afet sonrasında: Bölge halkının genel durumunun değerlendirilmesinde ve ihtiyaçların
belirlenmesinde yardımcı olabilirler, yardım malzemelerinin dağıtımında yöneticilere
yardımcı olurlar ve ihtiyaç olduğu sürece bu hizmetlerine devam ederler.
 Yerel koşullar ile ilgili bilgileri vardır.
 O yöredeki nüfusu tanır ve bilirler.
 Birbirleriyle aralarında hiyerarşik bağlar yoktur.
 Temsilcilerin gönüllüleri yönetmek gibi bir sorumluluğu yoktur.
 Bu bireylerin bulundukları toplumsal grubun farklılıklarını yansıtmaları ve
dışlanmış grupları da içlerine almaları ilginç olabilir.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumda gönüllü olmaya iten nedenlerden değildir?
a) Manevi Zenginleşme
b) Öz Güven Gelişimi
c) Şahsi Kazanımlar Elde Etmek
d) Uyum ve Eş Güdüm Becerisi Kazanma
e) Toplumsal Statü ve Konumda Artış
2. STK’ler aşağıdakilerden hangisinde etkin olarak çalışmamaktadır?
a) Afetlerin zararlarının azaltılması
b) Devlet ekonomisine katkı sağlanması
c) Afetlerin risklerinin azaltılması
d) Afetlere hazırlık yapılması
e) Uzun süreli iyileştirme faaliyetleri
I. Toplumun özelliklerini tanımak
II. Toplumun ihtiyaçlarını bilmek
III. Müdahale konusunda esnek ve ivedi turumlara sahip olmak
3. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri afetlere müdahale konusunda olumlu rol
oynamaktadır?
a) Yalnız I

c) Yalnız III

b) Yalnız II

d) I ve III

e) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi afet politiklarında planlama yapılırken dışsal girdi olarak kabul
edilmektedir?
a) Verimlilik değişiklikleri
b) İş yükündeki artış
c) Gönüllü kaynakların nitelikleri
d) İş yükündeki azalış
e) Performans değişiklikleri
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5. Aşağıdakilerden hangisi uzun dönemde iyileştirme içerisinde sayılmaktadır?
a) Önceliklerin belirlenmesi
b) Halk sağlığı ihtiyaçlarının belirlenmesi
c) Muhtemel afet senaryoları hazırlanması
d) Ekonomik iyileştirme projeleri
e) Afetzedelere geçici yerleşimler hazırlanması
6. Afetlerden sonraki ilk 30 dakika içerisinde hayatta kalma oranı nedir?
a) %55

b) %67

c) %93

d) %76

e) %85

7. Sivil Toplum Kuruluşları afetlerden sonra iyileştirme çalışmalarına nasıl yardımcı
olmaktadır?
8. Afet sonrası iyileştirme çalışmalarında gönüllülüğü maddeler halinde yazınız.
9. Riskli bölgelerde yaşayanlara verilmesi gereken eğitim konularını başlıklar halinde yazınız.
10. Türkiye Afet Müdahale Planı neyi amaçlamaktadır?

CEVAP ANAHTARI
1.C 2.B 3.E 4.C 5.D 6.C
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9. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ YURTİÇİ ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İyileştirme çalışmaları hakkında örnekler
2. Ülkemizde iyileştirme çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ülkemizde iyileştirme çalışmaları nasıl yapılmaktadır?
2. İyileştirme çalışmaları konusunda ülkemizin durumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Gediz Depremi

Gediz Depremi
sonucundaki iyileştirme
çalışmalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Senirkent Sel
Felaketi

Sınırkent Sel Felaketi
sonucundaki iyileştirme
çalışmalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Van Depremi

Van Depremi
sonucundaki iyileştirme
çalışmalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Konu
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Anahtar Kavramlar


Deprem İyileştirme Çalışmaları



Sel İyileştirme Çalışmaları



Ekonomik Destek



Sosyal Destek
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GİRİŞ
Türkiye’de 7269 sayılı yasa uyarınca yerine getirilen iyileştirme işleri, diğer ülkelerdeki
uygulamalar ile karşılaştırıldığında oldukça geniş bir kapsamda yürütülmektedir. Uzun ir
zamana yayılan ve afet yönetiminin en kapsamlı ve iç içe geçmiş insan ve iş sürecini
barındıran bu süreçte, hasar tespit, hak sahipliği, enkaz kaldırma ve hafriyat işleri, toplu
bakım hizmetleri, bağışıklık kazandırma, hasta yaralı lojistiği, eğitim, psikolojik destek, konut
yeri seçimi, sigorta uygulamaları, altyapı iyileştirmeleri, tahrip olan sosyal dokunun tamiri,
kamu eliyle afetzede hak sahiplerine konut üretimi ve teslimi, evini yapana yardım, kiralama,
onarım–tamir, ölüm ve sakatlık yardımları gibi hayatın her alanına dair yapım, onarım ve
hayatı normale hatta afet öncesinden daha iyi boyutlara taşıyan çalışmaları kapsamaktadır.
Her iki yılda bir büyük can ve mal kayıplarına yol açan afetin gözlendiği ülkemizde, bu
başlık altında 1970 Gediz depremi, 13 Temmuz 1995 Senirkent sel felaketi ve 2011 Van
depremi iyileştirme çalışmaları değerlendirilecektir.
Afet sonrası karşımıza çıkan en önemli sorun yaşadıkları binaları kaybeden insanların
barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Kimi afetlerde ortaya çıkan acil barınma ihtiyacı on
binlerle ifade edilebilecek miktarlara kadar çıkmaktadır. Ancak, bir anda ortaya çıkan bu acil
durum için afeti yaşayan devletler önceden hazırlık yapmış olsalar dahi ihtiyacı belirli bir
zaman diliminde karşılamaları imkansızdır. Kaldı ki, afetlerden en çok etkilenen ülkeler daha
ziyade üçüncü dünya ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerdir. Dolayısıyla, ekonomik açıdan da
böyle bir durumu karşılamaları söz konusu değildir (Özden, 2004).
Afet sonrası ortaya çıkan acil barınma ihtiyacını karşılamak için bir takım yöntemler
uygulanmaktadır. Ülkemizde de sıklıkla gördüğümüz bir yöntem olan üç aşamalı geçiş en
çok uygulanan yöntemdir. Birinci aşamada, afetin hemen arkasından insanlara geçici
barınaklar sağlanmaktadır. Bu barınaklara en iyi örnek çadırlar olarak verilebilir
(Şekil 9.1). Afet sonrası ilk olarak çadır kentlerin kurulması ve afetzedelerin buralara
yerleştirilmesi süreci ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. Bu süreç ülkeden ülkeye, kültürden
kültüre değişse de daha çok, geçici konutların yapımına kadar devam etmektedir. Geçici
barınaklardan geçici konutlarına yerleştirilen insanlar rehabilitasyon aşamasının büyük bir
kısmını buralarda geçirmektedirler (Özden, 2004).
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Şekil 0.1. Van depremi (2011) sonrası geçici barınma için kurulan çadırlar.

İkinci aşamada barınma için geçici iskanı oluşturan ve geçici konut tipi prefabrik olan
yapılardır (Şekil 9.2). Rehabilitasyon aşaması içerisinde yapılan kalıcı konutlar afetzedelere
teslim edildikçe, insanların bir kısmı geçici konutlarını terk etmektedir. Ancak geçici
konutlarını çeşitli nedenlerle terk etmeyen ve bu konutları kalıcı hale dönüştürenler de
azımsanmayacak kadar çoktur (Özden, 2004).
Afet sonrası konut politikalarındaki başarısızlığın altında yatan faktörlerin en önemlisi
insan psikolojisi ve sosyolojisinin çözümlerde gözardı edlimesidir. Konut yeri ve tipi
seçiminde, insanın adaptasyon yeteneği, uyum, çevre ve kültür adaptasyonu ile ilişkili
olararak gelecek yaşantısını bütünüyle etkileyecek ve projenin başarısını belirleyecek temel
insan kaynaklı faktörlerdir.
Kış aylarında yaşanan afetler sonrası çok hızlı bir şekilde afetzedelerin barındırılması
ihtiyacı doğmaktadır. Çadırlar bu konuda en hızlı ve kolay uygulaması olan, barınma
sağlayabilecek elemanlar olsa da, yapısı itibariyle zayıf bir iklimlendirme sağlamaktadır.
Bunun yanında, göçebe olmayan toplumlar için çadır yaşamının getirdiklerine uyum sağlamak
çok zor olmaktadır.
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Şekil 0.2. 1999 Marmara depremi sonrası bölgede oluşturulan konteyner kentler ve konteyner okula dair
görünüm.

9.1. GEDİZ DEPREMİ (1970)
28 Mart 1970 günü saat 23.02’de 7,2 büyüklüğünde bir deprem Kütahya Gediz ilçesi ve
yakın civarını vurmuştur. 3000 km2’yi aşan bir alanda etkili olan deprem sonucu birçok
yerleşim biriminde can ve mal kayıpları olmuştur.
48 saniye süren Depremde 1086 can kaybı olmuş, 1265 kişi de yaralanmış, 3500 ev
tamamen yıkılmış, 19261 bina hasar görmüştür. Yaklaşık 33.000 aile, 70.000 insan evsiz
kalmıştır. Acil yardım, geçici iskân faaliyetlerinin maliyetlerini de içerecek şekilde direk
ekonomik kayıpların boyutu 56 milyon dolar civarındadır (Tercan, 2001).
1911 ve 1918 Yangınları sonunda kasabanın yerinin değiştirilmesi gündeme gelince
Gedizlilerin bırakıp gitmeye kıyamadığı anıt yapılar (Şekil 9.3), depremde birer enkaz yığını
haline gelmiş, Uluoymak mahallesinde büyük yangınlar çıkmıştı. Akçaalan ve Kayaköy de ki
yangınlarda 650 ev yanmıştır (Şekil 9.4).
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Şekil 0.3. 1918 de 1. Dünya savaşı sırasında Gediz’in büyük bölümünü yok eden yangın öncesine ait
yerleşime dair görünüm.

Şekil 0.4. 1970

Gediz Depremi sonrası içede büyük hasara yol açan yangın ve dönem
gazetelerinde afete dair gazete haberleri.
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Deprem sonrası, ulusal ve uluslararası yardımlarla, geçici barınaklar, çadırlar, prefabrik
okullar vb. sağlanmıştır. Her ne kadar afet sonrası acil barınma ihtiyacının kısa sürede
karşılanması üzerinde durulmuş olmakla beraber, söz konusu barınma ünitelerinin yörenin
iklim koşullarına ve ihtiyaçlarına, kış mevsimine uygunluğu dikkate alınmamıştır.
Çadırlar ilçenin açık alanlarına kurulmuş, Kızılayın devreye soktuğu seyyar mutfaklar
aracılığı ile halka ekmek ve sıcak yemek dağıtmaya başlamıştır. Seyyar hastanelerde halk
salgın hastalıklara karşı aşılanmış ve tedavileri yapımıştır. Alman teknisyenlerin Geyikçi
Deresi üzerine kurduğu su arıtma sistemi yolu ile sağlıklı içme suyu ihtiyacı karşılanmıştır.
Batı Almanya, İngiltere ve İsviçre’nin öncülüğünde pek çok ülke Gediz halkının
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 26.080 çadır,51.471 battaniye,54150 kg naylon örtü,9892
hasır,112 bin kg gazyağı,10 ton kömür, 13 ton sabun, 26 ton yatak-yorgan, 94.500 adet
mutfak malzemesi ve 1.179.117.000 kg çeşitli yiyecek maddesi yardımında bulundular.
Gediz ve bölgedeki diğer yerleşimlerin toplam inşaat alanı 500 bin metrekareyi
buluyordu. İnşaat alanlarının seçimi için 165 ayrı yerde jeolojik etüt yapılmış,105 yeni
yerleşme yeri imar planı tanzim edilmiş, 5.375.237.m2 arazi kamulaştırılmış ve 540 hektarlık
sahanın harita işlemi sonuçlandırılmıştır.
Bölgeye yapılacak konut tipleri de: Karkas, tek katlı yığma, ahşap karkas, tuğla dolgu,
ahşap karkas bağdadi ve ytong şeklinde belirlenmiştir.
Devlet, Kızılay ve ordu birlikleri başta olmak üzere, Gediz için seferber olmuş, günün ilk
saatlerinden itibaren çadırlar kurulmaya başlanmış, halka ekmek dağıtılmıştır. Halk ve ordu
birlikleri bir taraftan enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken, diğer yandan da süren
yangınlar söndürmeye çalışmıştır.
Dokumacılığa dayalı geçim kaynaklarıda dahil harap olan Akçalana bölgesinde Almanlar
iki uçak ile bölgeye gönderdikleri ilk yardım araçları ve yarım kubbe şeklinde şişirilen
bir balona sıkılan poliüretan kimyasallarla kalıp şeklinde ve yerinde 2 satte imal edilen,
Uzay evleri “(Iglo”) denen 200 den fazla köpük evlerle geçici barınmaya katkıda
bulunmuşlardır (Şekil 9.5).
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Şekil 0.5. 1970 Gediz Depremi sonrası Almanların geçici barınma için Kimyasal karışımla hazırladığı
poliüretan köpükten oluşan iglo evleri yapım süreci ve yerleşimleri.

1972 Nikaragua depreminde kullanılmak üzere bu ülkeye 500 adet poliüretan
malzemeden yapılmış geçici barınak “Iglo” lardan yollanmış Barınaklara bazı teknik
özelliklerin eklenmesi, çeşitli donanımların montajı, afet bölgesine götürülmesi ve oturulacak
hale getirilmesi çalışmaları 5 ayı bulmuştur. Deprem bölgesinde, igloların ancak % 30‟u
kullanılmış ve diğerleri boş kalmıştır. Bu durumun en önemli sebepleri ise; geçen süre
içerisinde depremzedelerin kendi barınaklarını yapmaları ve buralarda oturmaları, bir
kısmının da iglolara uyum sağlayamaması ve bu barınakları reddederek kendi başlarının
çaresine bakmayı tercih etmeleridir. Bu noktada, sosyokültürel ve psikolojik uyumun önemi
ve yerel halkın ihtiyaç duymasına rağmen uyum sağlayamadığı düzenli ve daha modern
barınakları reddederek kendi yaptıkları derme çatma barınakları tercih etmeleri son derece
önemli görülmektedir (Oliver, 1987).
Gediz de ise, taşınabilir oluşu ve değişikliklerle birlikte (iklime uygunluk vs) farklı
ihtiyaçlar için kullanılabilirliği de dikkate alındığında yöre halkı tarafından iglolar
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benimsenmiş ve depremden sonrada kullanmıştır. Bölgede ayrıca Avusturya Hükümeti
tarafından altıgen formlu, iki katlı, çevresi kasnaklarla güçlendirilmiş prefabrike üniteler
kurulmuş ancak, yöre halkı tarafından “tuhaf” olarak nitelenen bu barınaklar çoğunlukla
kullanılmamıştır (Özden 2004).

1945 ve 1956 yıllarında yeni plan kararlarıyla güçlendirilmiş bir imar planı varsa da
deprem sonrasında Gediz ilçe merkezi ve tüm köylerin yer seçimi çalışmaları ve diğer tüm
araştırma etkinlikleri depremden 10 gün sonra başlamıştır. 10 jeoloji mühendisi, 8 sismolog
ve 12 şehir plancısından oluşan bir teknik ekip, Gediz Merkez de dahil 102 yerleşim birimini
çalışmış ve yeni yerleşim alanlarını tespit etmiştir. Ekibin ilksel yaklaşımı, Gediz ilçesini
kendi yerinde yeniden yapılandırmak, ancak caddelerin genişliğini 12 metreye çıkarmak,
nüfus yoğunluğunu 150 kişi/ha'a düşürmek ve bitişik nizam yapılaşmayı önleyici bir karar
alınmasını sağlamak olmuştur.
Yerel halkın ve yöneticilerin önemli bir çoğunluğu şehrin, kasabanın bulunduğu
konumdan 7 km kadar güneye

Uşak yolu üzerindeki Kadınlar Pazarı denilen mevkiiye

taşınmasını uygun bulmuş, burada bir şehir kurulmuş ve yıkılan şehre "Eski Gediz" adı
verilmiştir (Şekil 9.6).
İyileştirme çalışmalarının yer seçimi aşamasında, afetzedelerin yaşamak istediği yer,
gelişime uygun ve afet tehlikesi olmayan bir alansa, bu hususlar mülkiyet durumundan daha
önemlidir. Kamulaştırma yapmamak ve afet konutlarının maliyetlerini daha ucuza getirmek
amacıyla, kentsel dokunun, gelişim alanlarının ve afetzedelerin istek ve tercihlerinin göz
önünde bulundurulmadığı bir çok afet konutu uygulamasında ortaya çıkan son durum, afet
konutlarının kullanılmaması, atıla bırakılması, viraneye dönmesi ya da hayvan barınağına
dönüşmesi yoluyla milli servetin heba olmasıdır.
Yaklaşık iki ay sonra ise kalıcı konutların inşası için hazır hale gelinmiştir (Şekil 40).
1970 Kasım ayı sonuna kadar, kesinleşen hasar tespiti, hak sahipliği çalışmaları neticesinde,
8549 konut, 182 işyeri, 310 okul ve diğer kamu binası ve 220 km yol yapımı tamamlanmıştır.
30 yerleşim biriminin elektrik, su ve atık su alt yapısı tamamlanmış, böylece kış gelmeden
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afete uğramış nüfusun yaklaşık %90'ı (EYY'ler ve hak sahipliği, yer seçimi çalışmalarında
problemler olanlar hariç) kalıcı konutlarda ikamet etmeye hazır hale gelmiştir.
Ayrıca hazırlanan plan, Gediz' in 1985' de bölgesel bir ticaret ve sanayi merkezi olacağını
ve nüfusunun da 20.000'i aşacağını öngörmüştür (70 yılı nufus sayımında 10651 iken 85 yılı
nufus sayımında ilçe merkezi nufusu 17.416 dır).

Şekil 0.6. Gediz Depremi (1970) sonrası Uşak yolunda 7 km taşınan Yeni Gediz ve eski yerleşim yerinin
uydu görünümü.

Özellikle ev kiralarının düşük olması nedeniyle, Eski Gediz de onarılarak günümüzde
yaşanılır hale getirilir. Gedizin Beldesi konumundaki 2013 seçimlerine göre 3905 nufuslu eski
yerleşimle birlikte bölgede, iki Gediz yaşam alanı olarak kimliklerini sürdürmektedirler.
Gediz depremi sonrasında yapılan yeni konutların % 80' i kırsal yerleşimler için
yapılmıştır (Mitchell, 1976).
Gediz depremi sonrası nakil işlemlerinde yapılanlar şöyle özetlenebilir:
• Depremde ciddi derecelerde hasar görmüş, yıkılmış köyler ve kasabalarda, afetzedeler
için yeni konutlar yapılmıştır. Bunlar orijinal konumlarından 1 – 7 km arasında değişen
mesafelerde yeni yer seçimi yapılan yerlere taşınmıştır. Yıkımın kısmi ya da az gruplar
halinde olduğu köy ve kasabalarda, yeni yerleşim orijinal konumunda, uygun araziler
bulundukça gerçekleştirilmiştir.
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• Gediz depreminden sonra, diğer örneklerinin aksine (Lice 1975 ve Erzurum 1983
depremleri), deprem mağdurlarının hasarlı konutlarda oturmaları engellenmemiştir.
• Yeni yer seçimlerinde, hazine arazileri ya da mülkiyeti ucuz alanlar, ana yollara yakınlık
ve inşaat yapabilmek için topoğrafik olarak uygunluğa dikkat edilmiştir. Sonuç olarak, yeni
yer seçimi yapılan yerlerin çoğu, meralık alanlar gibi köy tüzel kişiliğine ait alanlar olmuştur.
Diğer alanların çoğu hazine arazisi, geriye kalanlar ise şahıslara ait tarım alanlarıdır.
• Elektrik, telefon ve yol gibi birçok hizmet deprem sonrası sağlanmıştır (Tercan, 2001).
Deprem sonrası kentsel ve kırsal ihtiyaçlar gözetilmeksizin, köyler ve kasabalar için
tasarlanan konut projelerinin genel hatlarında çok az farklılıklar vardı. Temel plan, mutfak,
yatak odası, oturma odası ve tuvaletten ibaret 50 m2'lik tek katlı prefabrike konutlar ya da
3 katlı apartmanlardı. Devlet tarafından sağlanan bu konutların hemen hemen tamamı, kısa
bir süre sonra, sahiplerince tasarımsal değişikliğe tabi tutuldu ya da oturma amacı
dışında hayvan barınağı veya depo olarak kullanıldı. Hatta konutlara ek yapılar inşa edildi.
Bölgenin geleneksel konutları, devletin yaptığı afet konutları ile karşılaştırıldığında, afet
konutlarının bölgede kullanımı yaygın konut tipi, yapı taşı ve kullanım amacıyla örtüşmediği
gözlenmiştir (Tercan, 2001).
Yeni bir yerleşim yerine taşınma ya da yerleşim biriminin orijinal konumunda yeniden
yapılanma kararları farklı yerel tepkiler ortaya çıkarmıştır. Örneğin, Dört Değirmen Köyünde,
köyün hasar gören kısımlarının kısmi nakli hemen köyün orijinal konumunun yakınında
olmasına rağmen, birçok konut depo olarak kullanılmış ya da boş bırakılmıştır. Yeni Muhipler
köyünde ise, nakil işlemi köyün orijinal konumundan 2 km öteye yapılmasına rağmen, Yeni
Gediz’e daha yakın olduğundan olsa gerek, oturma oranı daha yüksektir (Tetik ve Gökçe,
2010).
Eski köye dönmenin, tamirat yapmanın mümkün olmadığı yerlerde, yeni yerleşim yerinin
fazla rüzgâr alması, az güneş alması ya da drenaj sıkıntısı gibi dezavantajları, yeni yerleşim
yerinin yollara, su kaynaklarına yakınlığı, yerel pazar ve iş imkânları ile tolere edildi. Yeni
yerleşim yerinde sosyal ve ekonomik bazı hizmetlerin sağlanması, kabullenme ile ilgili en
önemli faktördü. Yeni yerleşimlerin tarım arazilerinden olan uzaklığı, özellikle gelişen yeni
Gediz’de oluşan iş imkânları ile önemli bir problem olmaktan çıkmıştır.
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Bir yerleşim alanında büyük bir afet meydana geldiğinde önce insan yaşamı korunmaya,
daha sonra normal yaşama dönülmesi için gerekli temel ihtiyaçlar karşılanmaya ve son olarak
da tarihi-kültürel miras değerleri korunmaya / kurtarılmaya çalışılmaktadır. Bu önem
sıralaması olayın doğası gereği kendiliğinden oluşmaktadır.
Geleneksel dokusu korunmuş yerleşimlerin sayısının kayda değer bir alan kapladığı
Türkiye gibi ülkelerde mimari miras olarak kabul edilen alanlarda / yapılarda yaşayan insan
sayısının fazlalığı afete karşı hassas olan bu bölgelerde insan hayatını korumak ve mimari
mirası korumak arasında sıkı bir bağ ortaya çıkarmaktadır. Özellikle, tarih içinde doğal
afetlere maruz kalmasına rağmen bu afetlerde varlığını yüzyıllarca devam ettirebilen
geleneksel yerleşimlerde bu mirasın korunmasına ilişkin çalışmaların yapılması varlıklarını
devam ettirebilmelerinin nedenlerini öğrenebilmek açısından da hayati önem kazanmaktadır.
Geleneksel yerleşimlerin mimari yapısı incelendiğinde insanların yerleşim alanlarını
seçerken doğa olaylarının döngüsünü dikkate aldıkları ve bu döngü içinde güvenli olduğunu
düşündükleri bölgelerde konumlanmaya çalıştıkları görülmüştür. Konumlanma ve yapımda da
olabildiğince doğaya müdahale etmeme çabası dikkat çekmektedir. Bunun için geleneksel
yapım tekniklerinde kullanılan malzemeler de doğadan ve yakın çevreden elde edilmiş, ayrıca
yüzyıllarca doğa hareketlerine karşı davranışları incelenerek en dayanımlı yapım tekniğine
ulaşılmaya çalışılmıştır.
Örneğin Anadolu'da çok sıcak ve kurak olan bölgelerde kerpiç, hımış ve kagir yapılar inşa
edilerek yaz mevsiminde sıcağın iç mekânlara girmesi engellenirken, kış mevsiminde de
ısının iç mekânlarda muhafaza edilmesi sağlanmıştır.
Deprem bölgelerinde inşa edilen konut yapılarında ahşap karkas ve kagir dolgu
kullanımında, temel sistemlerinde deprem kuvvetlerine karşı tedbir alınmış, zemin
hareketlerine uygun hareket eden temel sistemleri geliştirilmiş yani, doğaya ve hareketlerine
uyumlu malzeme ve sistem seçilmiştir. Dağlık alanlarda ise topoğrafyaya uygun bir biçimde
mağaralar ya da yamaca yaslanan yapılar inşa edilme yoluna gidilmiştir.
Doğal su kaynaklarına yakınlaşma durumunda, temkinli davranılmış, suyun mevsimsel
hareketleri ve taşkın sınırları uzun süre gözlemlenerek yerleşim bu verilere göre güvenli bir
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noktada konumlanmıştır. Bunun dışında su öğesinde kontrolü sağlamak için su, daha çok
mekân tasarımının bir parçası olarak görülmüştür. Örneğin iç avlulu evlerde avluda bulunan
su öğeleri suyu kontrollü kullanma isteğinin doğal bir sonucudur.
Günümüzde, modern bilimin olanakları ile doğa hareketleri incelenmekte ve olası sorunlar
ortaya konulmaktadır. Örneğin, bilimsel araştırmalara göre su havzalarındaki yapılaşma
faaliyetleri için sel “tehlike sınırı” 500 yıllık duruma göre; deprem bölgelerindeki yapılaşma
faaliyetleri için yapı fonksiyonuna bağlı olarak, deprem olma olasılığı 50 yıl, 100 yıl gibi
duruma göre hesaplanmaktadır. Ya da ideal olarak bu çalışmaların sonucuna göre yerleşim ve
yapıların oluşturulması gerektiği bilinmektedir. Buna benzer tehlike sınırları antik yapılar ve
çevredeki doğal oluşumların üzerinde okunabilmekte ayrıca çeşitli efsanelerde de
anlatılmaktadır. Ancak çeşitli nedenlerle, tarih içinde doğa olaylarının yoğun olduğu bilinen
alanlarda yapılaşma devam etmektedir. Yakın zamanda büyük sel felaketine uğrayan alanlara
ya da deprem meydana gelen alanlara bakıldığında tanımlı tehlike sınırının içinde yapılaşma
olduğu görülmektedir.
Özellikle Van’da arka arkaya meydana gelen iki deprem sonrasında daha bitmemiş
inşaatların bile ağır hasar görmesine rağmen Van Kalesi, Van Tekel Binası, Erciş Cumhuriyet
ilkokulu gibi tarihi yapıların birçoğunun ayakta kaldığı görüldü. Bunun yanısıra geleneksel
kerpiç yapıların bulunduğu ve ağır hasar gören civar köylerde yıkılmayan binaların çoğunda
geleneksel yapım sistemi ve malzemesi kullanılmış olmasına karşın, yıkıllan yapılarda
geleneksel malzeme kullanılmaya devam edilmş ancak geleneksel yapım sisteminin temel
kurallarının uygulanmadığı görülmüştür. Bu durum tarihi yapıların afetlerle olan ilişkisinin
farklı bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesi gerektiğini açıkça göstermiştir (Ünal ve
Vatan, 2012).
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9.2. SENİRKENT SEL FELAKETİ (13 TEMMUZ 1995)
Birleşik bir birikinti konisi özelliği gösteren ve ilçenin yerleşim alanının yarıdan fazlasının
bulunduğu birikinti konisinin gerisinde, kaynağını Beşparmak Dağları‟ndan alan Doğru Dere
ile, kaynağını Deliyurt Mevkiinden alan bir başka mevsimlik akarsu olan Su Yolu Dereleri
bulunmaktadır (Şekil 9.7).
13 Temmuz günü meydana gelen şiddetli yağışlar sırasında bu akarsular ve yamaçlarda
oluşan sellenmeler, birkaç gün önceki yağışlarla yeteri kadar doymuş olan malzemeyi
aşağılara doğru sürüklemişlerdir. Sahada özellikle kayalıkların önünde yer alan bol miktardaki
döküntü malzeme ile yamaçların sahip olduğu kuvvetli eğim ve yükselti değerleri, ayrıca bitki
örtüsünün zayıflığı, bu harekette etkili olmuştur (Koçak, 1995).

Şekil 0.7. Senirkent sel felaketine yol açan taşkın dereleri, yerleşimin yaslandığı yamaç morfolojisi ve afet
sonrası kurtarma çalışmalarından görünüm.
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13 Temmuz 1995 tarihinde Türkiye saatiyle 20:00 sıralarında Isparta'nın Senirkent
ilçesinde önce sel ve sonrasında meydana gelen heyelan felaketi. Olaylar sonucunda 74 kişi
öldü, 209 ev hasar gördü veya yıkıldı (Özden, 2004) .
Bölgede bir haftadır süren şiddetli yağmurlar felaketin yaşanmasında etkili oldu.
Senirkent'in güneyinde bulunan Kapı Dağı'ndaki toprak ve taş parçaları çamur seline dönüştü
ve dere yatağında sürüklenerek bu yörede bulunan kerpiç evlerin balçık altında kalmasına
sebep oldu. İlçenin tamamı çamur altında kaldı. Ölümlerin çoğu Kapı Dağı yöresindeki bu
kerpiç evlerde yaşandı.
Bu felaketten sonra heyelan alanına beton bentler yapıldı. Suyolu ve Doğrudere dereleri
üzerine yapılan 84 adet beton seki ile derelerin kontrollü akması sağlanarak şiddetli yağmurlar
sırasında bir kez daha heyelan ve sel felaketinin yaşanmaması hedeflenmektedir.
Yaşanan sel felaketi sonrasında öncelikle çamur ve enkaz yığını altında kalanlara yardım
amacıyla müdahale yapılmıştır. Bunun yanında evsiz kalanlar için çadır kurulması ve yemek
dağıtımı çalışmaları yapılmıştır. Bazı afetzedeler de evleri sel bölgesinde olmayan
akrabalarının yanına yerleşmişlerdir. Müdahale aşamasının hemen ardından, kalıcı konut
yapımı çalışmaları yürütülmüştür.
Afetin hemen ardından, öncelikle evsiz kalan insanlar için yapılacak olan konutların
bulunacağı arazinin yer seçim çalışması yapılmıştır. Bu alanın seçimindeki en önemli ve tek
kriter sel yataklarından uzakta, düz bir zemin üzerinde olmasıdır. Şehir merkezine olan
uzaklık, sosyal ve kültürel donatılara olan uzaklıklar çok fazla göz önüne alınmamıştır.
Bununla birlikte tek doğal afetin sel olmadığı düşünülürse, Senirkent gibi birinci derece
deprem bölgesinde bulunan bir bölgede yapılacak konutların deprem güvenliğinin de
düşünülmesi gerekmektedir.
Ancak bu kriterde göz ardı edilebilmiştir. Bu noktada Senirkent şu açıdan belki şanslı
sayılabilmektedir, yapılmasına karar verilen konutların yapım sistemi tünel kalıp sistem
olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sistem aslında deprem güvenli bir sistem olarak
bilinmektedir (Özden, 2004).

205

Bu kriterler ışığında, Senirkent‟in doğusun da yer alan ve bir ana ulaşım arteri üzerinde
bulunan arazinin kamulaştırılmasına ve kalıcı konutlara tahsis edilmesine Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı tarafından karar verilmiştir. Bu doğrultuda yaklaşık olarak 25.600 – 25.700 m2‟lik
bir alan kamulaştırılmıştır.
Projelendirme aşaması oldukça çabuk gelişmiş ve sonlandırılmıştır. Afetin meydana
geldiği tarih olan 13.07.1995 tarihinden itibaren, bölgede yapılacak kalıcı konutların tüm
projelendirme – hak sahipliği ve borçlandırma işleri Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü‟ne verilmiştir.
Projeler 10 – 15 gün içerisinde hazırlanarak ihaleye çıkartılmıştır. Yapılan projeler gerek
konut tipleri açısından, gerekse de yapım sistemi açısından daha önce Dinar Depremi
ardından bu bölgede yapılan kalıcı konutlarla aynı özellikleri taşımaktadırlar. 19.12.1995
tarihinde ise konutların inşaatı tamamlanmıştır.
Yapılan konutlar, tarım ürünlerini depolama imkanları açısından son derece kısıtlıdır,
ekmeklik, balkon, kümes, pekmez üretmek için alan ve yakınında su imkanı, bloklarda çevre
düzenlemesinin bulunmaması, market bulunmaması, konutlara yerleşenlerin müstakil ev
alışkanlıkları hatta kilim silkme gibi geleneksel yaklaşımlar bile uyum güçlükleri
doğurmuştur. Konutların yapım sisteminde tünel kalıp metodu kullanılması nedeniyle zaten
bu konutlar yapısal bir değişikliğe izin vermemektedir. Konutlar üzerinde yapılabilen ender
değişiklik ise balkonların kapatılması ve pencerelerin PVC olarak değiştirilmesidir.
Kalıcı konutlardaki özellikle ıslak mekanlar wc ve banyo memnuniyet verici olarak
görülmektedir.
Felaketten sonra ilçenin yeniden yapılandırılması ve yeni sel felaketlerine karşı tedbir
alınması amacıyla Dünya Bankası‟ndan 33 milyon ABD doları finansman sağlanmıştır.
Şehrin yol, su, kanalizasyon, elektrik yapıları yeniden düzenlenmiştir. Felakete sebep olan
Doğrudere üzerine yaklaşık 90 adet büyük betonarme duvar yapılmıştır (Şekil 9.8).
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Şekil 0.8. Senirkent Sel felaketi sonrası dere ıslah çalışmaları için inşa edilen beton duvarlar (Özden,
2004).

Selin geldiği Doğru ve Suyolu dereleri su toplama havzasında, 1960‟lı yıllarda 19 ha 1988
yılında 30 ha olmak üzere toplam 49 ha sahada ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Ancak,
halkın

ağaçlandırma

çalışmasına

karşı

çıkmasından

dolayı

çalışmalar

o

yıllarda

durdurulmuştur. Durdurulmasının sebebi ise, yöre halkının hayvanlarını bu bölgede
otlatmaları ve ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle bölgeye giriş yapamayacak olmalarıdır
(Özden 2004).

9.3. VAN DEPREMİ (23 EKİM 2011) İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
23 Ekim 2011 Pazar günü Van Merkeze bağlı Tabanlı köyü merkez üssü olmak üzere 7.0
(Mw) büyüklüğünde depremin ardından iki hafta sonra 9 Kasım 2011 Çarşamba günü
Edremit ilçesinde, 5.7 (Mw) büyüklüğündeki yeni bir depremin meydana gelmesi yöre halkı
için oldukça yıkıcı olmuştur (Şekil 9.9). Bu depremlerin ardından bir ay boyunca, günlük
ortalama 180 artçı deprem gerçekleşmiş; toplamda ise 11.000’in üzerinde artçı deprem
kaydedilmiştir (Özkazanç, 2015). İlk depremde 604, ikinci depremde ise 40 vatandaşımız
hayatını kaybetmiş; toplam 252 vatandaşımız enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır.
Van’daki ilk deprem felaketinin ardından depremzedelerin barınması için Kızılay ile Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 13 çadırkent kurulmuş ve bu
çadırlardan yaklaşık 25.000 kişi faydalanmıştır (AFAD, 2014).
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Şekil 0.9. 2011

yılı Van depremleri odak noktaları ve deprem bölgelendirme haritası.

Depremin ülkede duyulmasının ardından kamu ve gönüllü kuruluşlar tarafından önceki
afetlerden alınan tecrübeler ve bilinç doğrultusunda yardım kampanyaları büyük bir
seferberliğe dönmüş ülkenin her yanından yardım tırları ve ekipler bölgeye hareket etmiştir.
Ancak merkezle koordinasyon eksikliği, ilde lojistik depoların olmaması (çadır, battaniye,
ilkyardım malzemesi vb.) gibi nedenlerle ilk 72 saatte afetzedelere gelen yardımların
dağıtılması hususunda birçok güçlükle karşılaşılmıştır.

Depremden sonra çadırlarda barınan depremzedeler, yangın tehlikesiyle karşı karşıya
kalmış, 122 çadır yangını meydana gelirken, bu yangınlarda çoğu çocuk 10 kişi hayatını
kaybetmiştir (Şekil 9.10). Soğuk havalar nedeniyle ısınmak için çadırlarda kömür veya odun
sobası yakmak zorunda kalan depremzedeler, çıkan yangınlar nedeniyle korkulu anlar
yaşamıştır.

Depremden kurtulmalarına karşın, soğuk ve çadır yangınlarıyla yüz yüze gelen
depremzedeler, "Korkudan geceleri uyuyamıyoruz. Her an yangın çıkacak korkusuyla sürekli
tedirginiz. Depremden kurtulduk ancak soğuk veya çadır yangınında öleceğiz" şeklinde
demeçleri ile haberlere konu olmuşlardır *.
*http://www.hurriyet.com.tr/vanda-122-cadir-yangininda-10-kisi-hayatini-kaybetti-19601828
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Van Belediyesi ile Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği (GABB) tarafından çadır
yangınlarının önüne geçmek için çalışma başlatılmış. Belediye ekipleri çadırda yaşam
güvenliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı 15 bin broşür dağıtmıştır. İtfaiye ekipleri özellikle
broşürleri çocuklara vererek ailelerine okumalarını istemişlerdir. Ekipler, depremzede ailelere
sobanın nasıl kullanılacağı ve yangının çıkmaması için neler yapılması gerektiği konusunda
da bilgiler vermişlerdir.

Şekil 0.10. Van

depremi (2011) sonrası geçici barınma için oluşturulan çadırlarda çıkan
yangınlardan bir görünümü.
AFAD afetzedeler için 3 farklı uygulama ile konut sağlamaktadır. Bunlar ;
 Toplu Konut İdaresi aracılığıyla,
 ihale yöntemiyle ve
 evini yapana yardım (EYY) yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.
Van afetinde TOKİ ve EYY yöntemleri tercih edilmiştir.
EYY yönteminde inşaatın tamamlanma süresi TOKİ’ye kıyasla daha uzundur ve yapılan
inşaatların kalitesinin iyi olması için sağlıklı ve sıkı bir kontrolörlük hizmeti gerekmektedir.
Konut maliyeti uygundur ve afetzedelerin geri ödeyebilirliği yüksektir.
TOKİ yönteminde ise kısa sürede inşaat tamamlanmaktadır ve inşaat kalitesi göreli olarak
daha iyidir. Ancak bu konutların maliyeti yüksektir, bazen kamulaştırmadaki güçlükler
fiyatları daha da artırmaktadır ve bu sebeple afetzedelerin borçlandıkları maliyetleri geriye
ödenebilirliği düşüktür (Işık, 2012).
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Yeni yerleşimlerin afetzedelerin görüşleri alınmadan seçilmesi, konut/ahır vb. binaların
uygun olmayan mimari tasarımları, altyapı vb. sorunlar afetzedelerin yapılan bu konutları
tercih etmemesine neden olmaktadır. Örneğin Ağrı İli Yukarıesen Köyü afetzedeleri için
Taşlıçay ilçe merkezinde inşa edilen 21 afet konutlarının 17’si; Muş'un Varto ilçesinde 1959
ile 1966 yılları arasında meydana gelen ve Erzurum'un Hınıs ilçesinde de büyük bir hasara
neden olan 2 ayrı depremin ardından Hınıslı depremzedeler için 50 yıl önce yapılması gereken
deprem konutlarının 2011 yılında tamamlanan Hınıs merkezdeki 1500 afet konutunun 823’ü
geçen süredeki göçler ve ölümler nedeniyle boş kalmıştır. Ancak Van depreminde AFAD
yetkililerinin kırsal/yarı kırsal alanlarda detaylı bir yer seçim çalışması yaptığı görülmektedir.

Van depremi sonrası yer seçiminden konut yapımına kadar geçen süreçte anket ve
derinlemesine görüşme yönteminden faydalanılarak kararlar hak sahiplerinin istekleri
doğrultusunda alınmıştır. Ancak kent merkezlerinde durum farklılaşmaktadır. Nitekim
TOKİ’nin yaptığı konutların fiyatları yöre halkı için yüksek gelmiş olması, çok kısa sürede
tamamlanan (10 ay) konutların çevre düzenlemeleri, çocuk oyun alanları ve park alanlarının
yetersizliği, maliyet düşürülmek istendiği için şehrin çeperinde seçilen yer nedeniyle konut
alanlarına ulaşımın güçleş oluşu ve yapıların yüksek katlı oluşu ile kent morfolojisini bozması
olumsuz yönler olarak söylenebilir (Özkazanç, 2014).

Şekil 0.11.Van

depremi afedzedeleri için inşa edilen deprem konutları.

Deprem sonrasında İlde yaşanan tüm toplu barınma sorunları karşısında kamu ve sivil
toplum kuruluşlarınca çeşitli çalışmalar başlatılmış, gönüllü olan 36.000 kişi, diğer illerde
bulunan kamu lojman ve tesislerine yerleştirilmiş, ihtiyaçları ilgili valiliklerce karşılanmıştır.
Ayrıca pek çok sivil toplum kuruluşu “Evimiz evindir”, “Kardeşim var”, “Otelimde
misafirsin” gibi sloganlarla başlattıkları kampanyalarla ülke genelinde bir farkındalık
yaratmış, bu yolla 15.000 kişiye geçici barınma imkânı sağlanmıştır (Ergünay ve Özmen,
2013).
Van ve Erciş Merkez’de yapılan 17.489 konuttan; 12.992’si hak sahibi olanlara, 1.068’i
mülkiyet nedeniyle hak sahibi olamayanlara, 146’sı yakınlarını afette kaybeden afetzedelere,
860’ı köyden göç edenlere, 1923’ü afet sırasında kiracı olan afetzedelere (çekilen kura
sonucunda) verilmiştir (Şekil 9.11).
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Kalan 138 konut rezerv olarak tutulmaktadır ve 362 konut kamu kurum ve kuruluşlarına
teslim edilmiştir.
Ayrıca köylerde evini yapana yardım (EYY) yöntemiyle inşaatı tamamlanan 6.202 konut
hak sahiplerine teslim edilmiştir. Depremden sonra toplam 23.691 konut inşa edilmiş, 2.325
ahır inşaatı tamamlanmış ve 1.625 konutun güçlendirilmesi yapılmıştır (AFAD, 2014).
Orta hasarlı konutlar için hak sahiplerine 15 bin TL güçlendirme kredisi verilmiş, Az
hasarlı konutlar için 1.250 TL karşılıksız yardım yapılmıştır. Orta hasarlı ahırlar için hak
sahiplerine, 10 bin TL güçlendirme kredisi verilmiştir.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki iyileştirme çalışmalarından değildir?
a) Hasar tespiti
b) Hasta ve yaralı lojistiği
c) Nükleer sızıntı tespiti
d) Sosyal dokunun tamiri
e) Altyapı iyileştirmeleri
2. 1970 Gediz Depremi sonucunda barınma ünitelerinin hatalı olmasının sebebi nedir?
a) Yanlış yere inşaası
b) Bölgenin tamamen afetten etkilenmesi
c) Altyapı eksikliği
d) İklim koşullarının hesaplanmaması
e) Okulların eksikliği

3. Aşağıdakilerden hangisi 1972 Nikaragua
kalmamasının sebeplerinden değildir?

Depremi’nde

halkın

“Iglo”larda

a) Geç inşaat
b) Depremzedelerin kendi barınaklarını inşa etmeleri
c) Igloların ısınmaması
d) Igloların reddedilmesi
e) Iglolara uyum sağlanamaması

4. Aşağıdakilerden hangisi 1970 Gediz Depremi sonrasında yapılan yerleşimlerin
özelliklerinden değildir?
a) Dağlık alanlarda topoğrafyaya uygun bir biçimde mağaralar ya da yamaca yaslanan yapılar
inşa edilme yoluna gidilmiştir.
b) Deprem sonucu yapılan konutların tamamı kırsal yerleşimler için yapılmıştır.
c) Deprem sonrası kentsel ve kırsal ihtiyaçlar gözetilmeksizin, köyler ve kasabalar için
tasarlanan konut projelerinin genel hatlarında çok az farklılıklar vardır.
d) Depremde ciddi derecelerde hasar görmüş, yıkılmış köyler ve kasabalarda, afetzedeler için
yeni konutlar yapılmıştır.
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e) Kasaba depremden sonra 7 km güneye taşınmış ve yıkılan şehre Eski Gediz ismi
verilmiştir.

5. 1995 Senirkent Sel Felaketi ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yamaçların sahip olduğu eğim ve bitki örtüsü nedeniyle zarar en aza inmiştir.
b) 13 Temmuz 1997’de şiddetli yağışlar sırasında akarsular ve yamaçlarda meydana gelen
sellenmeler ile yükseklerdeki malzemeler aşağı sürüklenmişlerdir.
c) 74 kişi hayatını kaybetmiş ve 209 ev hasar görmüş veya yıkılmıştır.
d) Afet sonrasında projelendirme aşaması oldukça hızlı tamamlanmıştır.
e) Yapılan konutlarda uyum güçlükleri yaşanmıştır.

6. 2011 Van Depremi ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kızılay ve AFAD koordinasyonuyla 13 çadırkent kurulmuş ve 25 bin vatandaşımız
faydalanmıştır.
b) Belediye ekipleri çadırda yaşam güvenliği ile bilgilerin yer aldığı 15 bin broşür dağıtmıştır.
c) Merkezle koordinasyon eksikliği gibi nedenlerle afetzedelere ilk 72 saat yardım
edilememiştir.
d) 15 bin kişiye farkındalık kampanyaları ile geçici barınma sağlanmıştır.
e) Van, Erciş’te 17489 konut hazırlanarak teslim edilmiştir.

7. Senirkent Sel Felaketi’nden sonra neden ağaçlandırma çalışması yapılamamıştır?

8. EYY nedir? Artıları ve eksileri nelerdir?

9. Avusturya hükümeti tarafından Gediz halkına yardım olarak hazırlanan evler neden
kullanılmamıştır?

10. Geleneksel dokusu korunmuş olan alanlarda insan hayatını korumak neden daha
zordur?

CEVAP ANAHTARI
1.C 2.D 3.C 4.B 5.A 6.C
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10. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ YURTDIŞI ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İyileştirme çalışmaları hakkında örnekler
2. Diğer ülkelerde iyileştirme çalışmaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Diğer ülkelerde iyileştirme çalışmaları nasıl yapılmaktadır?
2. İyileştirme çalışmaları konusunda dünya ülkelerinin durumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

1985 Depremi
Mexico City

Mexico City’de
iyileştirme çalışmalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Hanshin – Awaji
Depremi

Hanshin – Awaji
Depremi sonucundaki
iyileştirme çalışmalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Tohoku Depremi

Tohoku Depremi
sonucundaki iyileştirme
çalışmalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Konu
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Anahtar Kavramlar


Deprem İyileştirme Çalışmaları



Ekonomik Destek



Sosyal Destek
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GİRİŞ
Yaşanmış afet olayları sonrasında yapılan iyileştirme çalışmaları için yurt dışından
aşağıdaki örnekleri verebilmek mümkündür.
Yurt dışı örnekleri olarak,
19 Eylül 1985'de, Mexico City'de meydana gelen 8.1 büyüklüğündeki deprem,
17 Ocak 1995 tarihinde, Kobe’de meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki Büyük Hanshin
depremi,
11 Mart 2011 tarihinde, Japonya’nın Pasifik sahilinde meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki
Tohoku depremi.

10.1.1985 DEPREMİ SONRASI MEXICO CITY’DE YENİDEN YAPILANMA
19 Eylül 1985 günü saat sabah 07.19’da Mexico City Richter ölçeğine göre 8,1
büyüklüğünde ve bir buçuk dakikadan fazla süren bir depremle sarsıldı. Meksika batı
sahillerindeki dalma batma bölgesinde, Odak noktası Michoacan eyaletindeki Zihuatanejo
kasabasının yaklaşık altı mil uzaklığındaydı (Şekil 10.1). Kıyı boyunca hasarlar görülmüş
olmasına karşın asıl büyük yıkım, zemini yaklaşık 50 m kil ve silt tabakalarından oluşan ve
350 km (215 mil) uzaktaki Mexico City’de gerçekleşti. Zemin sıvılaşması ile birlikte Jöle
kıvamında titreşen zeminde hasar beklenenin çok ötesinde gerçekleşti.
Ertesi gün 36 saat sonra en güçlüsü 7.8 büyüklüğünde olan daha hafif sarsıntılar oldu.
Düşük gelirli aileleri barındıran kalitesiz inşa edilmiş apartmanlar en fazla tahribata maruz
kalanlardı.
3500 bina yıkılmış ve hasar görmüş olduğu depremde farklı resmi açıklamalar ölü
sayısının 9500 ile 40000 arasında olabileceğini bildirmiş olup, 50000 yaralı, 100000’e yakın
evsiz kayıtlara geçmiştir.
Deprem dalgaları gaz şebekesinin kesilmesine ve Meksika Şehrinde ’ki yangınlara ve
patlamalara neden oldu. Depremde yaklaşık 3-4 milyar dolarlık hasar meydana geldi.
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Şekil 0.1. 1985 Meksika Depremi odak noktası ve hasarlara dair görünüm.

Devlet daireleri gibi birçok kamu binasının yanı sıra 11 hastane ve klinik, çok sayıda
yüksek katlı apartman, 11 otel ve 10 banka dâhil depremde yıkıldı, 1600’den fazla okul sınıfı
hasar gördü. En çok özellikle 6-15 kat arası yükseklikteki binalarda hasar yoğunlaşmış olup,
hasarın boyutu ülke GSMH ’sının %2’sine karşılık gelen 5 milyar doları aşmıştır (Şekil
10.2,3).

Şekil 0.2: Bir kısmı hafifçe hasar görmüş, bir

Şekil 0.3: Pina Suarz Kompleksi’ndeki 21 katlı,

kısmı çöken 15 katlı betonarme yapı.

çelik konstrüksiyon binanın enkazı.
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Meksika hükümeti, depremden sonra durumun kendiliğinden halledilebileceğini
düşünerek başlangıçta herhangi bir dış yardımı reddetti. 20 Eylül’de yas ilan edildi, gelen
artçılarla birlikte hasarın boyutu artınca, hükümet dış yardım kabul edebileceğini bildirdi.
Ağır iş makineleri, kazı ekipmanları, kurtarma faaliyetleri için bölgeye gönderildi tıbbi
malzemeler sevk edildi.
Depremin tahrip ettiği kentsel alanların yeniden inşası için üç hafta sonra kurulmuş
olan RHP (Toplu Konut Yeniden İnşası) adlı kuruluş başarılı yeniden yapılanmanın
örneğini oluşturmuştur.
1987 Temmuz ayı itibariyle, yani depremden sadece 14 ay sonra, RHP, 45100 kontu
yeniden inşa etmiştir (ayda ortalama 3220 konut). Bugün, kentin tarihi merkezinde oturan
yedi aileden biri yeni veya yenilenmiş bir RHP konutuna sahiptir. Hemen hemen tüm federali
kent geliştirme ve yönetim kurumları yeniden yapılanma faaliyetlerine katkıda bulunmuştur.
Daha önemlisi, depremzedeler, karar sürecinin ve inşaatın hızlı bir şekilde gerçekleşmesine
her gün yardımcı olmuşlardır.
1200’den fazla özel şirket yeniden yapılanma programına katılmış ve bu süreçte
175000’den fazla kişiye iş imkânı yaratılmıştır. Aşağıda depremin oluşturduğu hasarın genel
hatları açıklanmış olup, depremden sonra yürütülen iyileştirme ve yeniden yapım
çalışmalarının detayları verilmiştir.
50000 kişi de geçici konutlara yerleştirildi. Meksika hükümeti konut sektöründe yeniden
yapılanma aşamasında; hastane, okul ve düşük gelirli konutların yeniden inşası ve kentin
depremlerden etkilenme derecesini azaltmak için inşaat kurallarının, imar planlarının ve
düzenleyici önlemlerin revizyonu amacıyla Dünya Bankasından yardım talep etti. Bu
yardımla;
 Kamulaştırılan hasar alanında yeniden inşa edilen ve 260.000 kişinin yararlandığı
48.000 birim RHP konut,
 Kamulaştırılmayan alanlarda 12.000 konut,
 CasaPropia-oturan sahipleri için yenilenen 8.000 konut,
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 İskân Vakfı (FOVI) -12.000 birim yeni yerlerde yapılmış konut yapımı amaçlanmıştır.
Toplu konut yeniden yapılanma aşamasında ilk olarak depremden üç hafta sonra,
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özerk bir kurum şeklinde ve iki yıllık bir süreyle sınırlı
olarak RHP kuruldu. RHP’ nin görev alanı şunlardan oluşuyordu;
 Depremin hasar verdiği kent alanlarını kentsel yenileme ve sosyal kalkınma ilkelerine
uygun olarak, yeniden inşa etmek ve düzenlemek.
 Kentsel hayatın fiziki ve sosyal modelini koruyan, afetzedelerin, konutların mülkiyet
hakkını teminat altına alan ve gerekli kentsel hizmetleri sağlayan bir sosyal kalkınma
politikası geliştirmek.
 Arsa spekülasyonu ile mücadele etmek.
 Programa tahsis edilecek inşaat finansman ve yatırımlarını rasyonalize etmek.
19 Eylül 1985 Mexico City depreminden sonra uygulanacak İyileştirme Programının
gelişimi beş aşamalı olacaktı; bu aşamalar ve detayları aşağıda sunulmuştur.
 1.aşama:Ekim 1985 - Mart 1986.
Hasar tespiti, planlama ve tasarım.
 2.aşama:Nisan - Aralık 1986.
Yoğun inşaat ve sosyal organizasyon.
 3.aşama:Ocak - Mart 1987.
Konutların tahsisi, yasallaştırma, tapuların kaydı.
 4.aşama:Nisan - Eylül 1987.
Programın tamamlanması.
 5.aşama:Ekim 1987 - Nisan 1988.
Değerlendirme, arşiv ve kapatma.
Görüldüğü gibi iyileştirme çalışmalarının tamamlanması için yaklaşık 2.5 yıllık bir
süreç planlanmıştır.
10.1.1. Hasar Tespiti Planlama ve Tasarım Aşaması
Depremi izleyen ilk aylarda, RHP, etkilenen kişi sayısını, bunların sosyo - ekonomik
özelliklerini ve konutlarının içinde bulunduğu fiziki koşulları saptamak için yapılmış olan bir
ön araştırmayı güncelleştirdi. Bu sayıma dayanılarak afetzedelere konut yardımına hak
kazandıklarını belirtir belgeler verildi. Yeniden yapılanmaya ilişkin ilk teklifler, biri
havalimanına bitişik olmak üzere, kent dışı boş araziler üzerinde yoğunlaşmaktaydı. Ailelerin
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çoğu bir kuşak veya daha fazla süreyle o mahallelerde oturmuşlardı ve orada kalmak
istiyorlardı. Bu nedenle hükümet yerinde inşaata dayalı bir politika benimsedi.
Depremzedelerin toplumsal örgütlenmelerini devam ettirmek, program planlarını
gözden geçirmek ve revize etmek ve her bir dairenin inşaatı için belgeleri imzalamak için
düzenli toplantılar yapıldı. Birçok grup için, inşaat sadece dört ay sürerken, planlama ve
yeniden tasarım sekiz - dokuz ay gerektirdi.
Anlaşma sağlandıktan sonra yararlanıcılar yasal olarak apartman dernekleri şeklinde
örgütlendiler ve bu dernekler yeniden inşaata olanak sağlamak amacıyla binaları terk etmeyi
kabul ettiler. Alüminyum veya çinkodan yapılan geçici barınaklar genellikle inşaat alanından
ancak bir blok uzaklıktaydılar. Bunlar mümkün olduğu ölçüde park, spor merkezleri, karayolu
orta şeritleri, servis yolları gibi kamusal alanlarda ve bazen de bitişik sokaklarda inşa
edildiler.
Sosyal ekipler apartman derneklerini her bir yeniden yapılanma ve iyileştirme alanı
için “yenileme kurulları” şeklinde örgütlediler. Yasal bir statüleri olmamakla birlikte, bu
kurullar kişilere düşüncelerini ifade etme olanağı sağlıyordu. Kurullar bireysel ihtiyaçlar
konusunda RHP ile müzakere etmek için yetkilendirilen temsilcilerini seçtiler. Ayrıca
derneklerinin yasal statüleri hakkında karar vermeleri gerekiyordu.
Hiçbir toplumsal faaliyet tecrübesi olmayan birçok kişi kendilerini derneklerinin
sözcüsü konumunda buldular.
Planlama ve tasarım aşamasında, depremzedelerle beş farklı grup çalıştı: siyasi
partiler, üniversite grupları, teknik destek grupları, özel gönüllü ve dini örgütler. İmar
alanlarının yarısından fazlası, sayımdan başlayarak, bir veya daha fazla örgütten destek
aldılar. Üniversite grupları hasar tespitiyle başlayıp daha sonra teknik destek verdiler. Siyasi
partiler de önemli bir rol oynadılar.
Teknik personel, mimari danışmanlık firmaları ile birlikte yeniden inşaat için üç
prototip tasarım seçtiler. Ortalama 4 - 6 kişilik aileler için imar faaliyetine girişmiş bulunan
RHP’nin birim boyutu konusunda pragmatik bir yaklaşım benimsemesi gerekiyordu. Her
mesken biriminin asgari net 40 metrekare alanı, sıcak suyu olan bir mutfak / oturma / yemek
odası, iki yatak odası, duşlu bir banyosu ve küçük bir çamaşır alanı veya balkonu vardı.
Türkiye’ de yapılan afet konutlarının (~ 80 – 120 m2) asgari net alanları ile bu
depremde uygulanan boyut karşılaştırıldığında oldukça cömert olduğumuz söylenebilir (
Gökçe ve Tetik, 2012).
10.1.2.Yoğun İnşaat ve Sosyal Organizasyon Aşaması
Planların onaylanması, inşaat, tadilat ve her binanın tamamlanmasıyla ilgili bürokratik
süreç RHP ile Düşük Gelirli Mesken Fonu (FONHAPO), Federal District Bürosu (DDF),
Ulusal İmar ve Bayındırlık Bankası (BANOBRAS) arasında koordinasyonla gerçekleştirildi.
3000’den fazla inşaat sahasının plan ve inşaat sözleşmelerinin onaylanması söz konusu
olduğundan, onay süresinin aylar yerine günlerle ölçülen düzeye indirilmesi gerekiyordu.
Alternatif yerleşim yerinin hâlihazır sakinleri taşınacakların gelmesini kabul
etmişlerdi. Kabul sırasında, nihai satış fiyatları ve inşaatın başlayacağı tarih, insanların geçici
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barınaklarına taşınma tarihi ve yeniden inşaat sırasında aylık kira almaya ilişkin anlaşmaya
ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, planlar bütün ortaklar tarafından onaylanmak
durumundaydı.
Sosyal gruplar ve topluluğun oluşturduğu gruplar ile üniversitelerin yardımları
yaşamsal önem taşıyordu. RHP tarafından koordine edilen tıp, psikoloji, sosyoloji, mimari ve
mühendislik alanlarını içeren disiplinler arası öğrenci grupları geçici barınaklarda ihtiyaç
duyulan sosyal hizmetleri yerine getirirken, RHP kamu hizmetlerini finanse etti; güvenlik,
havalandırma ve su - kanalizasyon tesislerinin bakım ve onarımını sağladı. Genel kural
olarak, afetzedelerin yeniden yapılanma programının kurallarını kabul etmek konusunda
istekli oldukları görüldü.
Geçici meskene talebin artması ve sokaklarda daha fazlasını inşa etmenin zorlaşması
üzerine Kentsel Geliştirme ve Ekoloji Sekreterliği (SEDUE) Mayıs 1986’da üzerine 1200
prefabrike konut inşa etmek üzere havaalanına bitişik 28 hektarlık bir arazi satın aldı. Bunlara
başlangıçta her odaya bir aile yerleştirildi. İnşaat tamamlandığında, bunlar toplam 48
metrekarelik dört odaya bir aile düzenlemesine dönüştürüldü ve yararlanıcılara satıldı.
Toplam 20.000 geçici konut inşa edildi. Tamamlayıcı bir önlem olarak, kira yardımları
arttırılmak suretiyle geçici konutlara talep kayda değer şekilde azaltıldı
1986 sonuna gelindiğinde (2.aşamanın sonu) 21.200 konut tamamlanmış, bunlardan
10.437’sine taşınılmıştı. Evler o kadar süratli tamamlanıyor ve tahsis ediliyordu ki, önce
sokaktakiler, daha sonra da kamusallaştırılan alanlarda kurulu geçici kampların sökülmesi
işleminin hızlandırılması gerekti.
10.1.3.Konutların Tahsisi, Tapuların Kaydı Aşaması
RHP Ocak 1987’de geçici meskenler tarafından işgal edilen sokak ve parkları restore etmeye
başladı. Kaldırımlar tamir edildi ve bölge temizlendi, yeşillendirildi ve yollar yeniden
döşendi.
1987 Mart ayı sonuna gelindiğinde, 1807 müstakil konut ve 188 apartman dairesi tapusu
dağıtıldı. İnşaatlar hemen hemen tamamlanmıştı. 31 Mart tarihinde “kapatma” faaliyetlerinin
1987 Eylül sonuna kadar devam ettirilmesi, Düşük Gelir Konut Edindirme Kredi Fonu
(FIDERE)’nun kredileri geri alması, RHP’nin ortadan kalkmasından sonra onun bütün hak ve
yetkilerini Hükümetin devralmasına karar verdi.
10.1.4.Programın Tamamlanması Aşaması
1987 Temmuz’una gelindiğinde 45.100 meskenin yeniden inşası tamamlanmıştı. Aylık
3220 adetlik bir ortalamayla inşaat 14 ay sürmüştü. 1987 Şubat-Nisan aylarının oluşturduğu
en yoğun dönemde RHP günde 120’den fazla konutu tamamlayabiliyordu. 10.000’i aşkın
hizmet ve tedarik sözleşmesi imzalanmış bulunan 700’den fazla yüklenici firmaya yapılacak
ödemeleri hesaplamak üzere, RHP, inşaat maliyetlerini enflasyon ve tamamlama tarihlerine
endeksleyen bir bilgisayar programı geliştirdi.
Eylül sonu itibariyle, kira yardım programı sona erdirildi. Aile başına ortalama 750 $
hesabıyla 19.900 aile bu yardımdan yararlandırılmıştı. Aile başına ortalama sekiz ay süren
kira yardımı iki kez ev eşyası ve kişisel eşya taşınmasını da içeriyordu.
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4200 konut ve ticarethane ile 2745 parselin (toplamın %94’ü) kredilerinin geri
alınmasına ilişkin kredi portföyü, sistemi yönetmeye yardımcı olan bilgisayar altyapısı ile
birlikte FIDERE’ye devredildi. 1987 Eylül’üne gelindiğinde toplam geri ödeme (aylık
ödemeler, avans ödemeleri ve sigorta) yaklaşık 10 Milyon Dolara ulaşmıştı.
10.1.5. Değerlendirme Analizi
RHP, Genel Ulusal Arşivler’ in personelinin yardımıyla, tüm programın belgelerini
analiz etmeye başladı. Genel Arşivlerin yapı ve içeriği araştırma için bilgi alınabilmesini
sağlayacak şekilde tasarlanmıştı. Aşağıdaki belgeleri muhafaza etmek için ayrı bir bina bu iş
için düzenlendi: (1) inşaat sözleşmeleri, ihale belgeleri, lisanslar ve geçici kontlara ilişkin
belgeler; (2) sosyal-hukuki belgeler ve haklara ilişkin evraklar; (3) hesaplar, bütçeler mali
kaynaklara ilişkin bilgiler ve (4) medyalarla iletişime ilişkin bilgiler. Belgelerin kanun
çerçevesinde yedi yıl boyunca korunması, gözden geçirmeye ve araştırmaya açık kalması için
güvenlik önlemleri alındı.
1987 Mayıs’ına doğru RHP personelini azaltmaya başlamıştı. Personelin çoğu eski
kurumlarına döndüler. Ödünç alınmış bulunan teçhizat ve mobilya iade edildi ve prefabrike
büro ve depolar söküldü. RHP büro teçhizatı, bilgisayarlar ve araçlarının birçoğunu Kent
Hükümetine, II Aşama İskan Programına ve başka konut örgütlerine hibe etti.
RHP 45.100 konut ve 3600 ticari atölye tamamlamıştı. Bugün Mexico City’nin tarihi
merkezinde oturan yedi aileden biri yeni veya yenilenmiş bir konuta sahiptir. İnsani ve Mali
kaynaklar birlikte harekete geçirildiğinde Mexico City kentin önemli bir bölümünü
yenileyebildi. Federal kurumlar ile kentsel kalkınma ve yönetim kurumlarının hemen hepsi
yeniden yapılanma faaliyetine katkıda bulundu. Daha önemlisi, yararlanıcılar – depremzedeler
karar ve inşaat sürecini hızlandıracak şekilde her gün yardımcı oldular.
Toplam 1240 özel şirket programa katıldı: 738 inşaat müteahhidi, 64 profesyonel kontrol
firması, 184 tedarikçi ve etüt ve proje hazırlayan 258 firma. Ekim 1985-Aralık 1987 arası
toplam 175.000 kişilik istihdam yaratıldı.

10.2.BÜYÜK HANSHIN-AWAJI DEPREMİ SONRASI JAPONYA’DA YENİDEN
YAPILANMA (1995)
Deprem, Japonya'nın batısındaki yoğun nüfuslu Kansai Bölgesi'nin 1.5 milyon nüfuslu
Kobe şehrinin merkezinde, 17 Ocak 1995 tarihinde şafak vakti meydana gelmiştir. 7,2
büyüklüğündeki deprem, çıkan yangınlarla birlikte 6.433 can kaybına, 250.000 bina enkazına
sebep olmuştur.
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Japonya ekonomisine de büyük darbe indirmiş, son 50 yıl içinde Japonya'da meydana
gelen en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmiştir. Şehrin altyapı şebekesi tamamen çökmüş,
gaz boruları patlamış, su şebekeleri kullanılmaz duruma gelmiştir. Zarar 150 milyar dolardan
daha fazladır, dünyanın en pahalı afetlerinden biridir (Şekil 10.4).
Japon merkez yönetiminin tam 2 gün sonra yardım gönderebildigi depremdir.Bu depremin
ardından Japon hükümeti depremlere daha hızlı yardım gönderebilmek için ulusal felaket
stratejisi geliştirmiştir.
Japonya, dünya çapında ekonomisi güçlü, teknolojisi gelişmiş bir ülke olarak kabul
görmesine rağmen, bu durum gerçekte ancak belli alanlar için geçerlidir. Birçok gelişmiş
ülkenin aksine Japonya’da ulusal kaynaklar, deprem bölgesi mağdurlarına yardım amaçlı
kullanılamaz.
Tayfun ve deprem gibi doğal afetler için ayrılan yardım fonları yoktur. Bu eksiklik, Kobe
Büyük Hanshin Depremi’nin vurduğu bölgelerde evlerini kaybeden mağdurlar için izlenen
politikalar da göze çarpmaktadır. Zira, bölgesel veya ulusal otoriteler depremzedelere
tazminat ödemediler ya da para yardımı yapmadılar.
Hükümet; konut sahibi olmanın kişiye özel bir mal sahipliği olduğunu, dolayısıyla
toplanan vergilerle oluşturulan fonların kişisel refah için harcanmaması gerektiğini bildiren
bir açıklamada bulundu, ancak bu bakış açısı uzun sürmedi.
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Şekil 0.4. Deprem sonrası ulaşım sisteminide gözlenen büyük hasar, yangınlar ve yıkımlara dair
görünümler.

Ulusal otoriteler, deprem bölgesi mağdurlarına yardım edilmesi gerektiğini daha fazla
görmezden gelemediler. Ancak yine de, mağdurların kişisel gönençlerine gereken önem
verilmedi. Sonuç olarak, yeni binalar inşa edilse bile; ortaklıklar kayboldu, bireysel krediler
arttı. Küçük-orta boy işletmeler ise, halen kritik boyutlara varan güçlüklere maruz
kalmaktadır.
Yüksek teknoloji şehirlerini vuran depremlerin başlıca özelliğinin çok büyük oranda
hasara sebep olabilme kapasitesi olduğu söylenebilir. Hanshin için tüm ülke çapında çok
büyük miktarlarda bağış yapılmışolmasına ragmen, toplanan meblag ihtiyaç duyulan
miktgarın 50 de birinden azdı. Depremin yol açtığı hasarın büyüklüğü, insanın hayal gücünün
çok ötesindeydi. Bu derece büyük bir hasar, modern şehir hayatının temel fonksiyonu olan
teknolojinin çökmesiyle açıklanabilir. Otoyollar, limanlar, demir yolları, binalar, elektrik, gaz
ve su sistemleri kadar bilgi teknolojisi (IT) sistemleri de, günümüz şehir yapısının temel
taşlarıdır. Deprem tüm bu sistemleri bir anda yok edebilir.
Depremden sonra, Kobe şehrinin en fakir bölgesinin yaklaşık tamamı yıkıldı. Açık
havada ibadet ettiği görle insanlar için kliseler ve geçici barınma için kağıt evler tasarlandı.
Kağıt evlerin taşıyıcı sistemi ve duvarları yeniden kazanılmış (recycled paper) kağıtlardan ve
mukavva borulardan meydana getirilmiştir. Bu borular yaklaşık olarak aynı boyutta ahşap
elemanın taşıyacağı yükün yarısını taşıyabilmektedir (Şekil 10.5).
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Şekil 0.5. Depremden sora Japonyada geçici barınma için tasarlanan kağıt evler.

10.2.1.Büyük Hanshin Depremi Sonrası Kodokushi
Kodokushi, bir kişinin yanında hiç kimse olmaksızın tamamen yalnız iken ölmesine
verilen addır. Kişinin cesedi günler sonra, hatta bazı vakalarda ölümünün üzerinden bir ayı
aşkın süre geçtikten sonra bulunur. Gazeteler depremden iki yıl sonra, geçici bir sığınma
evinde bulunan kodokushi vakasını aşağıdaki biçimde bildirdiler.
“Gönüllü Bir Hemşire Tarafından Bulundu.” İç organlardaki rahatsızlık sebebiyle
hastaneye gitmekteydi. Yemek yerine likör satın aldı. Yatağının başucunda özgeçmişinin iki
adet kopyası ve bir şişe sake (pirinçten yapılan alkollü Japon içkisi) bulundu. Buzdolabında
ise yalnızca, yardım derneği tarafından dağıtılan bir adet elma vardı. Ölüm sebebi kayıtlara
“açlık” şeklinde kaydedildi. (Kobe Gazetesi, 29 Ocak 1997, Port-Island Geçici Sığınma Evi,
Minatojima-Naka-Machi). “Oda boş içki ve likör şişeleriyle doluydu.
Kodokushi’nin iki tipik özelliği vardır. Bunlardan birincisi, çoğunluğu orta yaş
grubundaki erkeklerin oluşturmasıdır. Kodokushi’ye bağlı olarak ölen erkeklerin sayısı, bu
şekilde ölen bayan sayısının 2.3 katıdır (75 bayana karşı 165 erkek).
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“Kodokushi”’nin Bize Anlattıkları
1) Uzak ve yabancı bölgelerde zorunlu iskan edilme Geçici sığınma evleri şehir içine
birkaç saat mesafedeki uzak bölgelerde kuruldu. Halk buralarda iskan edilince,
topluluklar bölündü. Afet durumlarında kodokushi vakalarını azaltmak için
toplumun beslenme ve bakımlarını üstlenmek gerekmektedir.
2) Uyum merkezleri ve Yaşlı Kimseler tarafından Desteklenen Dernekler; Aynı
yerde ve aynı şartlarda yaşayan insan topluluklarının oluşturulmasında en önemli
rolü, uyum merkezleri, toplum dernekleri ve gönüllüler oynamıştır. Merkezlerin
işleyişlerine devam edebilmesi ise iki ön koşula bağlıydı: Bunlardan ilki, para
yardımları ve yönetim komitelerinin merkez başına yıllık bir milyon yen
tutarındaki çalışma masraflarını finanse etmeleri şeklindeydi. İkincisi ise, bölge
sakinlerinin oto yönetim yetileri şeklindeydi.
Japonya’da afetten sonra afetle mücadele için sağlanan yardım faaliyetlerinin türü Afetle
Mücadele Kararnamesi’nin 23. Maddesi ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre, yardım faaliyeti
çeşitleri aşağıdaki gibidir:
i)

Kalacak yer temini (Geçici konutlar dahil)

ii)

Pişmiş ve diğer tip yiyeceklerin dağıtımı, içme suyu temini

Büyük Hanshin Depremi yalnızca ikamete özel ya da ticari amaçla kullanılan binaları
değil; demiryolları, istasyonlar, telgraf merkezleri gibi kentsel tesisleri de yıkmıştır. Ortaya
çıkan enkaz ise trafiği tıkamış ve kurtarma, onarım ve yeniden yapım çalışmalarını da
engellemiştir. Bu büyük miktardaki enkaz ve artıkların ortadan kaldırması acil bir mesele
olarak görülmüş ve çöken binaların tamamen yıkılması için kamu yardımı sağlanması
şeklinde daha önce uygulanmamış bir yönteme başvurulmuştur.
Genelde özel konutların yıkımı konut sahibine bırakılmakta ve belediye yalnızca yıkım
sonrası enkazı ortadan kaldırmaktan yükümlüdür. Ulusal hükümet ise, belediyelere enkazın
kaldırılma maliyetinin yarısı tutarında yardım yapar. Ancak bu kez, Hyogo Eyaleti
yöneticileri ve ilgili belediyeler, yıkılmış bina enkazlarının düzgün şekilde kaldırılamaması
kaygısıyla, ulusal hükümetten yıkım işlemleri için de para yardımı talebinde bulunmuşlardır.
28 Ocak tarihinde başlayan enkaz kaldırma işlemlerinde, 1996 Mart bitiminde, yıkılıp
ortadan kaldırılan konut ve bina sayısı Kobe'de 59.000, Hyogo Eyaleti'nde ise 105.000
civarındadır. Bu rakam yaklaşık olarak, çöken ve yanan evlerin toplam sayısına eşittir.
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Büyük Hanshin Depremi meydana geldiğinde, Hyogo Eyalet ofisindeki ileri teknoloji
ürünü acil haberleşme sistemi, elektrik kesintisi nedeniyle tamamen kullanılamaz devre dışı
kaldı. Kobe Belediyesinin modern ve ileri seviyedeki bilgi toplumu olmanın göstergesi kabul
edip gurur duyduğu iletişim sistemi ise neredeyse hiç çalışmaz hale geldi.
Elektrik, su ve gaz arzı gibi yaşam hatları büyük hasar gördü, ne bir ulaşım aracı ne de
telefon hizmeti vardı. Ulaşılabilir tek bilgi kaynağı; TV, radyo ve gazeteler gibi kitle iletişim
araçlarıydı. Yine de, su ve yiyeceğin nereden temin edileceği ya da hastanelerin durumu gibi
günlük hayat için gerekli bilgilere ulaşmak o kadar kolay değildi.
Yazılı el ilanları ve kulaktan kulağa iletişim, bu tip bilgilerin paylaşılmasın da ve
ailelerin

birbirlerinden haberdar olmalarında bir hayli etkili oldu (Şekil 10.6).

Büyük depremin sebep olduğu hasarın ciddiyetini fark eden hükümet, kamu tedavi
kuruluşlarının yeniden yapılandırılma masraflarının tamamıyla karşılanmasının yanı sıra, özel
hastane ve kliniklerin yeniden kurulmasına da yardımda bulunma kararı aldı. Ayrıca, ikincil
acil hastanelere yardım, "Modern Tedavi Merkezleri Projesi" için asgari tutar uygulaması ve
depremin vurduğu tedavi merkezlerine para yardımı yapma gibi yöntemlere başvuruldu.
Büyük Hanshin Depremi vakasında elektrik, su temini ve gaz gibi yaşam hatları harap
olduğu ve artçı şoklar hala devam ettiği için, birçok insan evleri ciddi hasar görmediği halde
sığınaklarda kaldılar. Özellikle büyük tahliye merkezlerinin insanlarla dolup taşması, şartları
daha da kötüleştirdi. Evsizler için asıl tahliye hayatı, kısa bir dönem için sığınmada bulunan
kişilerin evlerine geri dönmelerinin ardından başladı.

Şekil 0.6. Deprem sonrası haberleşme altyapısının çökmesi ile birlikte insanların duvar ve camlara
yapıştırdıkları el ilanları ile iletişimi.

Evlerin, dükkânların, tıbbi yardım, kamu refahı ve eğitim kurumlarının oluşturduğu bir
"Geçici Şehir" denemesi ivedilikle uygulamaya konuldu. Böylelikle, "yerel halk tahliye
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alanına taşınsa dahi olduğu gibi kalmalıdır" amacından hareket edilerek, toplum temeline
dayanan afet önlemlerine ve toplum birliği kurallarına verilen önemin altı çizilmiştir.
Ayrıca aşırı mağdur, güçsüz kimselere bölge sakinlerince yardım edildiği ve bu nedenle
aşırı mağdurların, güçsüzlerin öncelikli olarak uzak bölgelerdeki sığınma evlerine
yerleştirilmesinin hata olduğu gerçeği gözler önüne serilmiştir.
Tamamen yıkılmış ya da yanmış haneler

191.523

Oturulamaz durumdaki haneler

130.236

Geçici konutlar

48.300

Konut başına yapı maliyeti

2.8 milyon yen

Yapı alanı

Şehir dışı alanlar

Hazırlanma süresi

4 yıl ve 3 ay (Mart 1995 sonundan Haziran
1999 sonuna kadar)

Yerleşme önceliği

Yaslı ve fiziksel engelli kimseler

Geçici konutların dışındaki evler için kira

Daha sonraki yıllarda uygulamaya konuldu.

yardımı

Büyük Hanshin Depremi'nden sonra, kentsel alanlardaki en önemli yeniden yapılandırma
çalışması, arazilerin yeniden düzenlenmesi projeleridir. Bazı bölgelerin yapılandırılması için
(Takarazuka, Hami, Awaji vs.) şehir planlamasının bir parçası olarak yoğunluğu azaltma
projeleri de uygulanmıştır.
Kararlar bölge sakinlerinin katılımı olmaksızın zoraki alındı ve yönetim komiteleri ile
bölge halkı arasında ilk başlardan itibaren çatışmalar görüldü. Buna karşılık, medya tarafından
az bilinen bu ölçülü ve gösterişsiz projeler, deprem sonrası şehir yapılandırılması ve toplumun
geliştirilmesi anlamında oldukça anlamlı ve istikrarlı sonuçlar doğurdu.
Depremden sonra iyileştirme çalışmaları için projelere 2.368,3 milyar yen (yaklaşık
25 milyar $) harcanmıştır.
 Toplam paranın yalnız % 8'lik payı halkın refahı için harcanırken; % 35'i onarım
çalışmalarına, % 57'si ise yeniden inşa çalışmalarına ayrılmıştır. Kaynak
aktarımındaki öncelik halkın yaşam koşullarından çok, onarım ve tekrar inşa etme
çalışmalarına tanınmıştır.
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 Öncelikle, yapılandırma harcamaları ile deprem mağdurlarının iş ve yaşamlarına
ayrılan yardım arasında muazzam bir dengesizlik vardır. Nitekim Kobe şehir
yetkilileri, bireysel telafilerle ilgilenmediklerini ve bu hususta da hükümetten herhangi
bir talepte bulunmadıklarını açıkça belirtmiş ve en büyük önceliği ise, Kobe Havaalanı
inşasına ve liman bölgesi onarımına tanımışlardır. Sonuç olarak, Kobe Limanı hızlı ve
düzgün bir biçimde yeniden inşa edilmesine rağmen iş hacmi artmamış ve tesisler
halen tam kapasitenin altındadır.
Kobe kentindeki yeniden yapılanma çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Kobe’de depremden sonra kentsel alanların yeniden inşa sürecinde, imar planının
oluşturulmasına kadar yeniden yapım faaliyetlerine izin verilmemiştir. Yapım standartlarında
belli kısıtlamalar getirilmiştir ve imar planının oluşturulması aşamasında öncelikli olarak arazi
uyarlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Örneğin belli bir büyüklüğü sağlamayan parsellerin
birleştirilmesi sağlanmıştır. Kentsel yenileme sürecinde katılımcı bir yaklaşım benimsenmiş
ve mal sahiplerinin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da tasarım sürecinin bir parçası
olması sağlanmıştır (JICA, 2008).
Kobe kenti afet sonrası yeniden yapılanma sürecinin aşamaları sırasıyla aşağıda
verilmiştir (Fukumoto, 2006).
i.

Depremden hemen sonraki dönem (ilk 3 ay);

•

Hasar tespiti

•

Yapılara ilişkin kısıtlamalar

•

Plana göre yeniden yapılacak yapıların saptanması, yenileme planları, arsa

düzenleme projeleri,
ii.

Planlama Süreci (1 yıl);

•

İmar planlama konferansı

•

Uzman görüşlerinin alınması

•

Arazi kullanım kararlarının alınması

•

Vergi indirimleri için kararlar

•

Alternatif yerleşme alanları yaratılarak güvenli ticaret alanlarının oluşturulması

iii.

Planın Uygulanması (2 yıl);

•

Konutların yapılması

•

İki aşamalı katılımcı sürecin uygulanması
Tüm yapım süreci (6 yıl);

iv.
•

Planlanan tüm kentsel projelerin uygulanması
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•

Kentsel donatıların inşası

Deprem sonrası yeniden yapılandırmanın halkın katılımıyla gerçekleştirildiği söylenir.
Genel ifade, "işbirliği vasıtasıyla machizukuri (toplum geliştirme)" şeklindedir ve yetkili
mercilerle bölge halkının birlikte çalışmaları anlamına gelir. Hanshin Depremi göstermiştir ki;
toplumun yeniden yapılandırılmasının, bölge halkının gerçek anlamdaki katılımı ile
gerçekleştirilmesi zorunludur. Dolayısıyla, toplumun gelecekteki durumu hakkında görüş
birliğine varılabilmesi için, afetler meydana gelmeden önce bölge sakinlerinin düzenli olarak
işbirliği yapması gerekmektedir.

10.3.TOHOKU (JAPONYA) DEPREMİ VE SONRASI YAPILAN MÜDAHELE VE
İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI (2011)

11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da yerel saat ile 14:46:23 de Richter ölçeğine göre M9.0
büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem yılda yüzlerce orta şiddetle deprem
yaşanan ülkenin 1900'den günümüze kadar olan süre içerisinde ülke tarihindeki en büyük
deprem olma özelliği taşırken, aynı zaman aralığında dünyada meydana gelen dördüncü
büyük depremdir (Şekil 10.7,8). Büyük artçı depremlerinin yanı sıra okyanus ta gerçekleşen
tsunami hasarı arttıran önemli unsurlardır (Şekil 10.9).
Japonya’da afetin zararlarını en aza indirmek için önceden alınan önlemler ve oluşturulan
"otomatik mekanizmalar" çok sayıda canın kurtulmasına ve önceliğin nerelere aktarılmasının
bilinmesinde büyük rol oynamıştır.
Önceden belirlenen bu otomatik afet yönetimi sayesinde, depremin ardından meydana
gelen tsunami ve buna müteakip başlayan nükleer afete erkenden müdahale edilerek, çok
sayıda insanın hayatını kurtarılmıştır. Çernobil'den bu yana en büyük nükleer kazaya neden
olan deprem ve tsunami, yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne, 80 binden fazla insanın evlerini
terk etmesine yol açmıştır.
14.46 da depremin tespitinin ardından, 14.49 da Ajans tarafından Miyagi (6 metre
yüksekliğinde), İwaki ve Fukuşima'da şiddetli tsunami alarmı verildi.
Afetin hemen ardından hava kararana kadar 100'den fazla helikopter devletin hizmetine
girerek tüm bölgeyi, afetin boyutlarını anında “afet önleme merkezine” aktarmıştır.
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Afetin ertesi günü saat 05.00'te afet önleme merkezi tekrar toplantı yapmış ve bu merkeze
ek olarak merkezi hükümet de afet kontrol merkezini kurarak yerel merkezle paralel
çalışmaya başlamıştır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Afet sonrası tek kaynaktan bilgi ve ekipler arası koordinasyonun önemi bu depremde
bir kez daha anlaşılmıştır. Geçen zaman içerisinde iki birim de ortalama her saat başı toplantı
yaparak nükleer afet başta olmak üzere mevcut afetin en aza indirgenmesi için birçok çalışma
yaparak önceden alınmış tüm tedbirleri hayata geçirmiştir.
Afetin ilk günlerinde tamamen hayat kurtarmaya yönelik çalışan ekipler, eyaletteki
merkezden yönetilirken, kendi aralarında tam bir koordinasyonla çalışmıştır. Hayat kurtarma
vazifesi ordu, Japon sahil güvenliği, polis ve itfaiye birimlerinin sorumluluğu altında
yürütülürken, tahliye işlemlerinde itfaiye birimleri de yer almış, bu birimlere ek olarak
belediyeler destek sağlamıştır.
Tahliye merkezlerinin, sığınakların açılması idaresi belediyelerin sorumluluğu altında
yapılırken, sığınaklara temel insani yardım malzemelerinin ulaştırılması için belediyeye Japon
ordusu destek sağlayıp, yolları açmış ve zamanında bazı yardım malzemelerinin ulaşımını
sağlamıştır (Gökçe ve Tetik, 2012)..
Japon halkının afet konusunda milli bilince sahip olması afetten sonrası iş ve işlemlerin
daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılmasında fayda sağlamıştır. Deprem sırasında hiçbir
viyadük yıkılmamış, ancak bazı yollarda çökmeler meydana gelmiş ve ana ulaşım yollarının
tekrar hızlı bir şekilde hizmete girmesi için Bayındırlık, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm
Bakanlıkları ortaklaşa çalışarak bu sorunu birkaç saat içinde çözmüştür.
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Şekil 0.7. Tohoku Depreminin kırmızı yıldız ile gösterilen merkez üstü ve sarı yıldızlar ile gösterilen M>7
büyük artçı depremler (Gökçe ve Tetik, 2012)..

Şekil 0.8. 11.03.2011 - 15.07.2011 tarihleri arasında M5'den büyük 358 depremin odak noktalarını gösterir
harita (Gökçe ve Tetik, 2012)..

Bilgi ve iletişimin güvenliği ve sorunsuz aktarılması işlemi ülkenin büyük iletişim
şirketleri Japon telefon ve telgraf ajansı (NTT) ve NTT Docomo tarafından sağlanmıştır.
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Kamuoyu da sosyal bir refleks göstererek cep telefonlarının kitlenmemesi için karasal hatları
kullanmış ve GSM operatörlerini meşgul etmemiştir. Devlet de karasal hatların kullanımını
ücretsiz yapmıştır.
Cenazelerin büyük merkezlerde toplanmasının ardından aileler kendi imkânlarıyla
cenazelerinin işlemlerini yapabilecek durumdaysa ailelere teslim edilmiş, kimliği tespit
edilemeyen ya da ailesinin imkânı olmayan cenazelerin defin işlemleri belediyeler tarafından
yapılmıştır (Gökçe ve Tetik, 2012)..
Afetin ardından büyük bir enerji ihtiyacı ortaya çıkmış, aynı zamanda ciddi akaryakıt
eksikliği nedeniyle günde araç başı 15 litre istihkak verilmiştir. Merkezi hükümet akaryakıt ve
enerji ihtiyacında önceliği kurtarma ekipleri, hastane ve sığınaklara vermiş ve gerekli yakıtın
ulaşımını ordunun imkânlarını kullanarak bölgeye aktarmıştır. Ülke bu sorunu birkaç gün
içerisinde çözerek yakıt ve enerji ihtiyacını belli merkezlerde sağlamıştır.

Şekil 0.9. JMA’nın depremden yalnızca 3 dakika sonra yayınladığı Tsunami uyarısı (Gökçe ve Tetik,
2012)..

236

Afetzedeler için kısa sürede geçici barınma alanları kurulmuş, tüm afetzedelerin temel
ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. Afetzedelerden bazıları devlete ait kamu tesisleri,
yurt ve otellerde istihdam edilmiştir.
yıkıntı malzemeleri türlerine göre ayrılmış, özellikle elektonik eşyalar ve araçların
ayrışımı işlemlerinde bu malzemeleri üreten üretici firmalarla beraber çalışılmıştır. Her firma
kendi ürettiği malzemeyi toplayarak fabrikalarında yeniden yapım aşamasında kullanmak
üzere depolamıştır. Hayatın yeniden normale dönmesi için tüm halk el birliği ile hareket
etmiştir.
Hükümet ve yerel yönetimler ile yetki ve kavram karmaşasının olmaması, tüm yardım ve
yeniden yapılanma işlemlerinin kimler tarafından yapılacağının önceden belirlenmiş olması
ve sorumluların sadece kendi yetki alanlarındaki iş ve işlemleri yapmak hususunda dikkatli
oluşları afet bölgesinde olası karmaşayı önlemiştir.
Afetin oluşturduğu hasarla başa çıkma yöntemleri dikkatle incelendiğinde, halkının afet
konusundaki bilincinin yüksek olmasının bu afetin üstesinden gelmek konusunda ne denli
önemli bir etken olduğu görülmektedir. Ana sınıfından beri afet konusunda eğitim gören ve
her yıl ülke çapında afet tatbikatları yapan bir Japon vatandaşı, afet anında ve sonrasında ne
yapacağının, tsunami anında önceden belirlenmiş toplanma bölgesine hangi yolları izleyerek
gideceğinin bilinciyle hareket etmiştir. Afetten sonra her toplumda olduğu gibi Japon
hükümeti de halkına yardım için büyük atılımlar yapmış olsa da, ülkemizden farklı olarak
Japonya’da ki gelişmiş sigortacılık sistemi devlet üzerindeki yükü büyük ölçüde hafifletmiştir
(Gökçe ve Tetik, 2012).
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Mexico City depreminde hasarın beklenenden öteye geçmesindeki sebep nedir?
a) Zemin sıvılaşması
b) Dalma – Batma bölgesine yakınlık
c) Heyelan
d) Fay yırtığı
e) Ötelenme
2. 1985 yılında Meksika hükümeti tarafından Dünya Bankası’ndan alınan yardımların
harcanmasıyla alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kamulaştırılan alanlarda 48 bin birim RHP konut planlanmıştır.
b) Kamulaştırılamayan alanlarda 12 bin konut planlanmıştır.
c) Casa Propia’da ikamet eden ev sahipleri için 8 bin konut planlanmıştır.
d) Bakanlar kurulu tarafından yollar yapılması planlanmıştır.
e) Yeni yerlerde 12 bin konut planlanmıştır.
3. 1985 Mexico City iyileştirme programına aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?
a) Hasar tespiti, planlama ve tasarım
b) Yoğun inşaat ve sosyal organizasyon
c) Konutların satışı
d) Programın tamamlanma aşamasına gelmesi
e) Değerlendirme, arşiv ve kapatma
4. Mexico Depremi’nden sonra iyileştirme programının kaç yılda tamamlanması
planlanmıştır?
a) 2

b) 2,5

c) 3

d) 3,5

e) 4

5. Mexico Depremi’nden sonra, depremzedelere tahsis edilen afet konutlarının
büyüklüğü kaç m2 olarak planlanmıştır?
a) 40

b) 60

c) 80

d) 100

e)

110

d) 1200

e)

188

6. 1986 sonuna gelindiğinde kaç konut tamamlanmıştır?
a) 1807

b) 20750

c) 21200
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7. 1995 Hanshin – Awaji Depremi’ndeki yaklaşık zarar kaç milyar dolardır?
a) 15
b) 55
c) 95
d) 125
e) 150
8. Japonya’da Hanshin Depremi’yle alakalı olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Japon merkez yönetimi 48 saat sonra yardım gönderebilmiştir.
b) Kobe şehrinin en fakir kısmı tamemen yerle bir olmuştur.
c) Japonya’da meydana gelen en yıkıcı depremdir.
d) Hızlı yardım gönderilmesi için ulusal felaket stratejisi geliştirilmiştir.
e) Japonya’da diğer ülkelerin aksine, deprem mağdurları için oldukça geniş imkanları vardır.
9. Japonya’daki Hanshin Depremi’yle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Tamamen yıkılmış veya yanmış hane sayısı 191523’tür.
b) Oturulamaz durumdaki hane sayısı 130236’dır.
c) Konut başına yapı maliyeti 2,8 milyon dolardır.
d) 4 yıl 3 ayda hazırlanma süresi tamamlanmıştır.
e) Yaşlı ve fiziksel engelli vatandaşlar öncelikli olarak yerleştirilmişlerdir.

CEVAP ANAHTARI
1.A 2.D 3.C 4.B 5.A 6.C 7.E 8.E 9.C
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11. BÖLÜM

AFET SONRASI ASAYİŞ VE İNSANİ YARDIMLARIN ESASLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet sonrası asayişin sağlanması
2. İnsani yardımların planlanması ve yürütülmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerden sonra asayiş nasıl sağlanır?
2. Asayiş çalışmaları konusunda dünya ülkelerinin durumu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet sonrası asayiş
çalışmaları

Afet sonrasındaki
güvenlik açıklarının
tamamlanma yollarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

İnsani yardım
esasları

Afet sonrasında yardım
esaslarının ve
uygulamalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Konu
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Anahtar Kavramlar


Asayiş



Güvenlik



Silahlı kuvvetler



Önlem



İnsani yardım
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GİRİŞ
Silahlı kuvvetlerin insani yardım amaçlı kullanılması çok eski dönemlere
dayanmaktadır. Kayıtlı ilk insani yardım faaliyetleri Büyük İskender öncesine tarihlenmiştir.
Bu dönemde ordu, yiyecek ve diğer hayati malzemelerin halka ulaştırılmasını sağlamaktaydı
(Cunny, 1989). II. Dünya Savaşı sonrası dönem Avrupa’sını ise, silahlı kuvvetlerin sivillere
yönelik afet/acil durum faaliyetlerinde en yoğun olarak kullanıldığı zamanlar olarak
değerlendirmek mümkündür.
Afet/acil durum yönetimi, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında gelişen bir sivil
savunma modeli olarak çıkmıştır. Bu işbirliğinin temelinde afet kurbanlarına yönelik
yürütülen yoğun bir faaliyet ve farklı kuruluşlarla koordinasyonu içeren kapsamlı bir çalışma
vardır. Bu durum hem sivil katılımlara yönelik askerî doktrinlerin oluşturulmasında, hem
silahlı kuvvetlerin bu alanda önemli bir rol oynamasında, hem de uluslararası yardım
sisteminin geliştirilmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bugün bizim anladığımız anlamda
insani yardım sistemini ve yardım örgütlerinin kullandığı pek çok yaklaşım söz konusu
döneme dayanmaktadır.
İnsani yardımın, felaketzedelere ulaşabilmesinde, yükümlü olan yetkili organların, rızası
ve işbirliğinin sağlanmış olması ve çalışabilmek için makul bir güvenlik ortamının
oluşturulması özellikle önemlidir.
Etkin bir insani yardım operasyonunda, insani yardım örgütlerinin temel görevi insani
yardım faaliyetlerini yürütmektir. Ancak, bu örgütler silahlı kuvvetlerden uluslararası hukuk
ve uluslararası prensiplerin uygulandığı bir ortamın sağlanmasını talep edebilirler.
Aslında afete müdahale hiçbir zaman silahlı kuvvetlerin temel görevi olarak
düşünülmemiştir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetlerinin birinci görevi
ulusal güvenlik ve savaş kapasitesini korumak olup; afet/acil duruma müdahale etmek onun
için ikinci seviyeli bir görevdir (Etkin vd., 2011). Ancak son dönemlerde yaşanan olaylar
silahlı kuvvetlerin sivil afetlere müdahalesi konusundaki bu değerlendirmeyi yeniden
düşünmemizi gerektirmektedir (İlhan, 2013).

11.1.AFETLERDE ASAYİŞ
Silahlı kuvvetlerin afetlere müdahaleye artan ilgiyle yönelmelerinin pek çok nedeni vardır.
Bunlardan ilki, Soğuk Savaş’ın bitmesinin silahlı kuvvetlerin yeni rol ve görevleri üzerinde
tartışmalar yapılmasını tetiklemesidir. Diğer bir neden olarak son dönemlerde artan ve
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birbirini takip eden doğal afetlerin meydana gelmesi ile birlikte toplumda silahlı kuvvetlerden
bu afetlere müdahale etmesi beklentisinin artması söylenebilir (Schrader, 1999). Ayrıca
yardım faaliyetlerini desteklemek, silahlı kuvvetlerin imajını güçlendirmekte, birliklerine
eğitim imkânı sağlamakta ve belki de değişen rolü ile tüm dünyada gün geçtikçe kısıtlanan
bütçelerine katkı sağlayabilmektedir (Hofmann ve Hudson, 2009).
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), her dönemde afet/acil durumlara katılım görevini
yürütmüştür. Ancak yardım operasyonlarının doğası ve ortaya koyduğu ihtiyaçlar bu alanda
da TSK’yı uzmanlaşmaya zorlamıştır. Nitekim Marmara bölgesinde 17 Ağustos 1999
tarihinde meydana gelen deprem felaketinden alınan dersler neticesinde; Genelkurmay
Başkanlığı tarafından deprem, yangın, sel, çığ, toprak kaymaları, kaybolmalar, KBRN ve
büyük kazalar gibi doğal olan veya olmayan her türlü afette yurt içinde ve yurt dışında arama
kurtarma faaliyetleri icra etmek üzere TSK «Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Tabur
Komutanlığı» kurulmuş ve birlik uluslararası standartlara göre teçhiz edilmiştir (Genelkurmay
Başkanlığı, 2013).
Bunun dışında Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı dâhil) ve Genelkurmay Başkanlığı bağlısı komutanlıklar kendi görevleri
kapsamında benzer yapılanmalara gitmişlerdir. Örneğin İnsani Yardım Tugay Komutanlığı,
TSK adına yurt içi ve yurt dışında afet/acil durumlarda görev yapmaktadır. Jandarma Genel
Komutanlığı bünyesinde de, 1998 yılında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri teşkil
edilmiştir (İhan, 2013).
Gelişen ve büyüyen Türkiye’de vatandaşlar “daha iyi ve modern güvenlik hizmeti” (Üzel,
2008) almayı hak etmektedirler. Güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ülkenin bekasını
ve bütünlüğünü bozabilecek her türlü tehdide ve ülke genelinde veya bir bölümünde düzeni
bozabilecek büyük çaplı salgınlar ve doğal afetleri de “İç Güvenlik” sorunu olarak ele almak
gerekmektedir.
Dünyada iç güvenlik algılamasının değiştiği ve daha bütüncül bir yaklaşım sergilendiği
göze çarpmaktadır. Modern iç güvenlik anlayışının, emniyet ve asayişin, genel düzen ve kamu
güvenliği kavramlarının dışında, ülke içinde güvenliği tehdit edebilecek büyük çaplı salgın,
doğal afet, göç hareketleri, siber saldırılar, sınır güvenliği vb. çok geniş ve farklı alanları içine
aldığı görülmektedir.
İç güvenlik kapsamına giren doğal afet, büyük salgın hastalıklar, siber saldırılar, kimyasal,
biyolojik silahlarla yapılabilecek bir saldırı vb. durumlar, Kriz ve Afet Yönetimi teşkilatı
tarafından tek elden koordine edilerek yönetilmelidir (Akyüz, 2015).
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Afet bölgesindeki enkaz ve boşaltılmış stratejik kamu binalarının, banka, sarraf, döviz
büroları gibi yapıların güvenliğinin sağlanması, kolluk birimlerinin devriye hizmetleri ve
güvenlikle ilgili bildirim, şikayet ve yardım isteklerinin hızlıca iletilebileceği ve dolaşıma
sokulup ilgili müdahalenin yapılacağı dinamik bir yapının oluşturulmasını gerektirmektedir.
Günümüz teknoloji çağında özellikle CBS yöntemleri ile birlikte gelişmiş uzaktan algılama ve
görüntüleme sistemleri ile afet bölgesinin mevcut durumu ve güvenlik risklerinin belirlenmesi
ve gün be gün afet böglesinde ki değişimlerin kaydedilmesi güvenlik açıklarını kapatmak için
büyük imkanlar sunabilmektedir.

11.2.AFET SONRASI GÖÇE DAYALI ASAYİŞ SORUNLARI
Afet sonrası büyük kentlere kontrolsüz göç sonucu, göçmenler eski semtlerde
yoğunlaşarak «gettolaşma» meydana getirirler. Bu tablo eğitim alanında yaşanır. Bu
semtlerdeki okullarda gecekonduda yaşayan göçmen çocuklarının oranı yüksektir. Son
zamanlarda yerli insanlar bu okullardan çocuklarını alıp kendilerine ait okullara
göndermektedirler. Kentli ve köylü okullar olgusu büyük şehirlerde çok köklü ve daha birçok
alanda da kendini belli eden toplumsal gelişmeye göstergelik yapmaktadır. Büyük şehirlerde
toplumsal parçalanma yaşanmaktadır. Cemiyette kaynaklar paylaşıldıkça ve kıt haline
geldikçe yerliler ve göçmenler rekabet sertleşmektedir (Balcıoğlu, 2002).
Esas problem ikinci kuşakta yaşanmaktadır. Kimilerine göre « ikinci kuşak» iki kültür
arasında kalmış «problemli» bir gençliktir. Kimileri ise «kaybolmuş kuşak» diyerek daha
şimdiden onları gözden çıkarmışlardır. İkinci kuşak heterojen yapı oluşturan ve farklı
yönelimler gösteren gençlik kesimidir. Söz konusu ikinci kuşak kırsal kesimin, göçenlerin ve
yerli kültürün karışımı ile yeni bir kimlik kazanırlar. Bunun diğer adı assimilasyondur
(Canatan K., 1990).
İşsizlik, ayrımcılık ve büyük kentlerin sıcak insan ilişkilerinden yoksun katı toplumsal
hayatı kimi gençlerimizi toplum kıyısına itmektedir. Bu gençler hayatın gerçekleri ile
yüzleşmek yerine sigara, alkol, madde kullanımından ve şans oyunlarından medet
ummaktadırlar.
Fırsat eşitliğinin olmaması, kuşak ve kültür çatışmaları gençleri «marjinal» yapının ve suç
odaklarının kucağına itmektedir (Hodging, 1996).
Marjinal gençler eğitim, iş, ayırımcılık, izolasyon vb. gibi toplumsal hayatın birçok
alanında çok yönlü ve yoğun problemlerle karşı karşıya olan yığınlardır. Marjinal gençlik
kimi özellikleriyle egemen kültürden kimi vasıflarıyla mensubu olduğu etnik kültürden
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ayrılmaktadır. Bu gençler kendi aralarında bilinçli olmadan örgütlenerek alt-kültür meydana
getirmektedirler. bu yapıda kuşak ve kültür çatışmaları belirleyici rol oynamaktadır (İçli,
1995).
Marjinalleşen gençler arasında «kuraldışı» davranışlar

yaygındır. Kaybolan özgüven,

aidiyet duygusu ve ötelenmişlik hissi, kendini ispat, varlık gösterisi, saygınlık ve kabul edilme
duygu ve ortamlarını temin edebilecek guruplar ve davranış biçimleri içerisinde illegal
örgütlere katılım, hırsızlık, madde kullanımı, saldırganlık, yağma, yaralama gibi yasadışı
süreçlerin parçası haline gelebilirler. Bu olaylar sebebiyle gençler sık sık polisle ve adli
kurumlarla karşı karşıya gelirler (Canatan, 1990).

11.3.AFET BÖLGESİNDE YAŞANAN ASAYİŞ SORUNLARI
Büyük çaplı afetler meydana geldikten sonra, afet bölgesinde kutsal kitaplarda betimlenen
kıyamet sahnelerini aratmayacak bir karmaşa ve kaos hali yaşanır. Kriz yönetimlerinin bu
aşamada gerçekleştirmeleri gereken öncelikli faaliyetlerden biri güvenlik ve asayişin
sağlanmasıdır.
Afetlerden sonra karşılaşılan güvenlik ve asayiş sorunlarından birisi, afet bölgesi dışından
gelerek afetzede kimliğine bürünüp dağıtılan yardımlardan yararlanmak isteyenlere karşı
gereken önlemlerin alınamamasıdır.
Kriz merkezlerinde afet bölgesinde yaşayan nüfusun güncelleştirilmiş kayıtları
bulunmadığı için, art niyetli bu kişilerin saptanması genellikle mümkün olamamaktadır.
Her afetten sonra afet bölgesinde yağmacılık ve hırsızlık olayları meydana gelmekte,
insani yardımların zorbaların, güçlü kişi ya da ailelerle fırsatçıların ellerine geçtiği, gerçekten
ihtiyaç duyanlara ulaşmadığı görülmektedir (Geray, 1977).
Yıkıcı, bölücü faaliyetler ve terör olayları nedeniyle devletin otoritesine karşı güvensizlik
oluşması, asılsız söylenti ve dedikodu gibi toplumu kargaşa ve paniğe sevk edebilecek bir
ortamın oluşması, afet sonucu meydana gelen yıkım vb. sebeplerden ötürü çevre kirliliğinin
ortaya çıkması, yıkımla ilgili güvenlik sorunlar, afet bölgesinde kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer (KBRN) maddelerin kontrolsüz olarak yayılması, depremlerde özellikle
kış aylarında yangınların çokluğu, ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında profesyonel olmayan
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ekiplerce patlatma yıkımları yapılması ve bu esnada iş güvenliği yasalarınca alınması gereken
tedbirlerin alınmaması nedeniyle ortaya çıkan kaza ve güvenlik sorunları görülmektedir.
Güvenlik ve asayişe dair ayrıca, hırsızlık, yağmacılık, gasp, organ hırsızlığı, insan
kaçakçılığı vb. güvenlik zafiyetinin ortaya çıkmasının yanı sıra, yardıma gelen bazı yabancı
unsurların istihbarat faaliyetinde bulunabilme ihtimali, güvenlik güçlerinin sevk ve idaresinde
yaşanan koordinesizlik, yeterli aydınlatma olmadığından geceleri alınan önlemler yetersiz
kalması gibi çok sayıda konu, afet sonrası gözlenebilen olaylardır.
Yeterli aydınlatma ile ilgili olarak Öğütçen (1999) şu değerlendirmelerde bulunmaktadır;
“Depremde yapılacak ilk iş aydınlatmanın en kısa sürede sağlanması, kurtarma
çalışmalarına derhal başlanmasıdır.
Gece karanlığı, artçı depremler halkın moralini, ruh sağlığını bozuyor. Gece karanlığında
kurtarma çalışmalarına aralıksız devam edebilmek için aydınlatmaya gereksinim vardır. Bu
yüzden öncelikli felaket bölgelerinde Kızılay ve/veya Sivil Savunma Örgütünün seyyar
jeneratör grupları bulundurması, bu aydınlatma gruplarının derhal felaket bölgesine
gönderilmesi gerekir (Öğütcen, 1999).
Sorunların yaşanmaması için yerel düzeydeki güvenlik hizmetleri polis, jandarma ve
askeri birliklerin yer alacağı şekilde, 24 saat hizmet esasına göre tek merkezden planlanmalı,
afet bölgesinin giriş-çıkışı ve tüm enkazlar kontrol altına alınmalıdır (Yılmaz, 2012).

11.4.AFETLERDE İNSANİ YARDIM
İnsani yardım operasyonu, genel olarak afet/acil olaydan sonra Afet Yönetimi sürecinde,
çatışma, mülteci hareketleri, savaş vb. durumlarda da, bu olayların meydana geldiği dönem
veya mümkün olan en kısa süre sonra yürütülen uluslararası bir faaliyettir. İnsani yardım,
insanların yardım ve korunma hakkını garantileme konusunda devletlere ve taraflara düşen
yasal sorumlulukları belirler. Devletler müdahalede yetersiz kaldıkları zaman insani yardım
örgütlerinin müdahalesine izin vermelidirler (İlhan, 2013).
Büyük afetler sonrası, acil yardım konusunda devletin olanakları yanında, halkın bağışları
da harekete geçirilmektedir. Çeşitli kuruluşlar ya da basın organları halkın yardımlarını
toplama ve gönderme konularında önderlik etmektedir. Bu tür yardımlar yabancı ülkelerce de
gönderilmektedir.
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7269/1051 sayılı ‘‘ Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ’’ gereği, meydana gelen afet olayları (Deprem, Heyelan,
Su Baskını, Kaya Düşmesi, Çığ vb.) sonrasında afet olayından etkilenen yerlerin onarımı ile
afetzede vatandaşlarımızın yiyecek, giyecek, ısınma, geçici barınma vb. gibi acil ihtiyaçların
karşılanması maksadıyla, ilgili Valiliğin talebi üzerine AFAD tarafından acil yardım
gönderilmektedir.
Acil yardım talepleri: (1) 7269 sayılı kanunun 1. ve 6. maddesi gereği İl Valisi tarafından
yapılmalıdır. (2) Talep yazısı, afetin oluş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde hazırlanıp
Başkanlığa gönderilmelidir. (3) Acil yardım taleplerinde istenilen miktar belirtilmelidir. (4)
Acil yardım, Valilik emrine, Valilik adına açılacak acil yardım hesabına gönderilmektedir. (5)
Acil yardım; Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliğine göre kurulacak komisyon
marifetiyle harcanır.
Bir diğer ödenek aktarma yöntemi de 4123 sayılı kanundan kaynaklanmaktadır. Bu kanun
tabii afete maruz kalan belediyeler ve özel idarelere meydana gelen hasar ve tahribatı
gidermek adına imkân tanımaktadır. Buna göre Maliye Bakanının uygun görüşü üzerine,
AFAD tarafından tespit edilecek miktarda yardım yapılacağı hükmü bulunmaktadır (Tetik ve
Gökçe, 2010).
İnsani yardım operasyonları yapısı itibarıyla bazı ayırt edici çevresel ve operasyonel
özelliklere sahiptir. Bunlardan bir tanesi belirsizliktir. Genel olarak insani yardım
operasyonları belirsiz, kaotik ve çok çabuk değişebilen ortamlarda yürütülmektedir. Bir
diğeri, insani yardım operasyonunun yapılabilmesi için afet/acil duruma maruz kalan ülkenin
yardım talebinde bulunması veya bu konuda uluslararası kuruluşlar tarafından yardım
yapılması kararının alınması gerekliliğidir. Güvenlik sorunu bir başka özelliktir ve temel
olarak güvenlik (kolluk görevi dâhil) yardım talebinde bulunan ülkeye aittir. Bir diğer özellik
yardım alanının sınırlandırılmasıdır. İnsani yardım bölgesi olarak adlandırılan bu bölge, insani
ihtiyaçların karşılanması için insani yardım örgütlerinin serbest olarak girebilecekleri ve
sınırları yardım isteyen ülke tarafından belirlenmiş bir coğrafi alandır.
İnsani yardım operasyonu sadece bu belirlenmiş alan içinde yürütülür. Başka bir özellik,
insani yardım operasyonlarının personel, platformlar ve malzemelerin bulundurulması gibi
pek çok konuda yasal ve operasyonel kısıtlarının olmasıdır. Bu kısıtlar, yardım alan taraftan
kaynaklanan kısıtlar (örneğin, yardım malzemesi ve teçhizatının ülkeye girişine izin
verilmemesi, gümrük vergileri, telsiz frekanslarının düzenlenmemesi vb.) olabileceği gibi,
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toplumun beklentileri ve diğer politik düşünceler de operasyonlara etki eden kısıtlar arasında
sayılabilir.
Afet/acil durumlara maruz kalanlara yönelik BM Genel Kurulu tarafından tanımlanmış üç
temel ilke bulunmaktadır: Bunlardan, İnsanlık, herkese hiçbir ayrım yapmadan hizmet
götürülmesi; Tarafsızlık, insani faaliyetlerin hiçbir zaman siyasi, dinî veya ideolojik tarafının
bulunmaması ve silahlı çatışmanın yanında yer almaması; Yansızlık insani yardımın etkin
köken, cinsiyet, milliyet, politik görüş gibi hiçbir ayrım gütmeden sadece ihtiyaçlar temeline
dayanması ve önceliğin sadece ihtiyaçlara göre belirlenmesidir. Bu temel ilkelere ek olarak
BM Genel Kurulu ayrıca yardım yapılacak ülkenin Egemenliğine tam ve kesin saygı
duyulmasını da öngörmüştür (İlhan, 2013).
Avrupa Birliği (AB) de, AB İşleyişine İlişkin Antlaşmanın (TFEU) 214. Maddesi ile
insani yardım operasyonlarını, doğal veya insan kaynaklı afetlerin mağduru olan üçüncü bir
ülkedeki insanlara belirli bir süre için yardım yapılması ve destek sağlanması olarak
tanımlanmaktadır. AB insani yardım operasyonları (Caprile ve Hakala, 2011);
•

Acil durum, doğal afet ve hemen sonrasında insanların hayatını kurtarmakve hayatta
kalmalarını sağlamak,

•

Uzun dönemli krizlerden etkilenen, özellikle çatışma ve savaşlardan kaçan insanlara
gereken finansal yardımı yapmak,

•

Yardımların ulaşmasını sağlamak amacıyla özellikle altyapı ve

malzeme/teçhizata yönelik kısa dönemli onarım ve tadilatları yapmak,
•

Mülteciler, sınır dışı edilenler veya geri dönenler gibi nüfus hareketlerinin sonuçları
ile ilgilenmek,

•

Doğal afet ya da öngörülebilir özel durumlara yönelik risklere karşı hazırlık yapmak
ve uygun erken uyarı ve müdahale sistemlerini kullanmak,

Sivil operasyonları desteklemek ve mevcut uluslararası anlaşmalara göre savaş veya
öngörülebilir acil durum kurbanlarını korumak amacı ile yürütülmektedir.
Sphere Projesi ile de insani yardım operasyonlarında tarafların sorumlulukları ve
yapmaları gereken faaliyetler iki temel esas üzerine oturtulmuştur. Bunlar, “İnsani Yardım
Sözleşmesi” ve “Asgari Standartlar”dır. İnsani Yardım Sözleşmesi ve Asgari Standartların
amacı, insani yardımın etkinliğini ve insani yardım kuruluşlarının sorumluluğunu arttırmak,
insani destek çabalarındaki sorumluluklar için bir işlevsel yapı oluşturulmasına katkıda
bulunmaktadır.
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Afete Müdahale kapsamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Örgütü ve STK’lar için
kabul edilen yürütme ilkeleri şunlardır (Sphere Project, 2000):
 İnsani tedbirler önde gelmelidir,
 Yardımlar alıcıların din, ırk ve milliyetlerine bakılmaksızın ve hiçbir ayrıma
gidilmeksizin

verilmelidir.

Yardım

önceliği

yalnızca

temel

ihtiyaçlara

göre

ayarlanmalıdır,
 Yardım belirli bir din ya da politikayı desteklemek için kullanılmamalıdır,
 Hükümetin dış politika aracı olarak hareket etmemeye çalışılmalıdır,
 Geleneklere ve kültüre saygılı olunmalıdır,
 Afete müdahale yerel olanaklarla kurulmaya çalışılmalıdır,
 Kurtarma yardımı yönetiminde programdan yararlananları da kapsayan
yollar bulunmalıdır,
 Kurtarma yardımı temel gereksinimleri karşılayabildiği kadar gelecekteki
zararları da azaltmaya çalışmalıdır,
 Hem yardım yapanlara, hem de yardım yapan kaynaklara karşı sorumlu
olunmalıdır,
 Tanıtım ve reklam faaliyetlerinde afet kurbanları acınacak birer obje olarak
değil, onurlu birer varlık olarak görülmelidir.
Afet bölgesinde yapılacak en önemli iş yardım dağıtımı olmadığı halde, gerek
kamuoyunda gerekse kriz yönetimlerinde böyle bir yanlış anlayış hâkim olmaktadır. İkinci
bölümde de değinildiği gibi insani yardım hizmetleri süreci sınırlı bir süreçtir.
Afet sonrasında yardım gönderen ve kabul eden tarafların çok telaşlı davranış
sergilemeleri, yardım hizmetlerinde organizasyonsuzluk, koordinasyonsuzluk ve karmaşanın
yaşanmasına neden olmaktadır (Özer, 2000).
Tamamen insani kaygılarla afetzedelere gönderilen yardımların büyük oranda kullanılmış
giyim eşyaları, kullanma süreleri geçmiş tıbbi ve gıda malzemeleri olduğu görülmektedir.
Gönderilen yardımların yerine ulaşıp ulaşmadığı konusunda tereddüde düşen kimi
insanların herhangi bir yetkili mercie danışmadan yardım malzemelerini kendi olanakları ile
afet bölgesine götürüp dağıttıkları ve bu fiilleri ile zamansız, mükerrer dağıtıma alet oldukları
görülmektedir (Durmuş, 1996).
Afet sonrası yardım kampanyaları bilinçsiz olarak gerçekleştirildiği için çabuk
bozulabilen gıdalar ve ekmek ziyan olmaktadır. Oysa bilinçli şekilde düzenlenecek yardım
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kampanyaları ile yardımseverlerin çabuk bozulmayan, uzun ömürlü gıda, temizlik
malzemeleri, kullanışlı giyim eşyası, vb. Yardımlarda bulunmaları sağlanabilir.
Ayrıca, yardım kampanyalarını düzenleyen resmi veya gayr-ı resmi kuruluşlar afet
bölgesindeki yerel yöneticilerle sürekli iletişim halinde bulunurlarsa, afetzedelerin hangi
yardım malzemelerine ihtiyaç duyduklarını kolaylıkla belirleyip kampanyalarını bu
ihtiyaçlara göre yönlendirebilirler (Yılmaz, 2012).
Afet bölgesinin tahliyesi ve afet bölgesine gelen yardımlardan ötürü yoğun ve karmaşık
bir trafiğin meydana gelmesi, gelen yardım kamyonları ve afetzedelerin yardım taleplerinin
plansız ve koordinasyonsuz karşılanması karmaşayı dahada arttırmaktadır (İlhan, 2013).
Oluşan karmaşada ilgili yardım ve kurtarma birimleri gereksiz meşgul edilebilmekte,
yardım paketlerinin lojistik işlemleri, depolama, tasnif ve dağıtımlarında büyük sorunlar
çıkmaktadır. Bu kaos ortamında yardım dağıtımlarında eşitsizlik söylentileri afetzedelerde
üzüntü, isyan, kızgınlık duygularını körüklemekte, kavgalar ve kargaşa asayiş ve güvenlik
sorunlarına dönüşmektedir.
Yarımların gelişigüzel paketlenmiş olması afetzedelerin ihtiyaçlarından ziyade yardım
yapanların ihtiyaç fazlası eşya ve ürünlerini yardım olarak gönderme alışkanlıkları kimi
zaman afet bölgesinde afet ekiplerince şaşkınlıkla karşılanan görüntülerin ortaya çıkmasına
yol açmaktadır.
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BÖLÜM SONU SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afetler Arama
Kurtarma Tabur Komutanlığı’nın kuruluş amacında olan fakat doğal olmayan afettir?
a) Deprem
b) Çığ
c) Büyük Kazalar
d) Sel
e) Yangın

2. Aşağıdakilerden hangisi gettolaşmanın sonuçlarından değildir?
a) İkinci kuşak gençlerin hayata adaptasyonunun daha kolay olması
b) Toplumsal parçalanmalar
c) Yerliler ve göçmenler arasındaki rekabetin sertleşmesi
d) İkinci kuşak gençlerin marjinalleşmeye yatkınlaşması
e) Büyük kentlere yapılan kontrolsüz göç

3. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ve asayişe dair afet sonrasında zafiyet gözlenebilen
olaylardandır?
a) Yardımseverlik
b) İnsan kaçakçılığı
c) Paylaşımcılık
d) Güvenlik güçlerinin sevk ve idaresindeki başarılı koordinasyon
e) Alınan önlemlerin yeterli olması

4. “İnsani yardım operasyonları yapısı itibariyle bazı ayırt edici çevresel ve operasyonel
özelliklere sahiptir.”
Yukarıda verilen cümleye göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliklere örnek verilemez?
a) Belirsizlik
b) Yardım alanının sınırlandırılması
c) Yasal kısıtlamalar
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d) Operasyonel kısıtlamalar
e) Güvenlik sorunu

5. Aşağıdakilerden hangisi yardım hizmetlerindeki koordinasyonsuzluk, organizasyonsuzluk
ve karmaşanın yaşanmasına sebebiyet vermektedir?
a) Afet sonrasında yardım gönderen ve alan tarafların çok telaşlı olmaları
b) Kimi insanların yetkili mercilerin onayı ile dağıtım yapmaları
c) Bilinçli olarak düzenlenen yardım kampanyaları
d) Resmi ve gayr-ı resmi kuruluşların irtibat halinde olmaları
e) Afet bölgesine gelen yardımların trafiğinin kontrol altına alınması

6. Aşağıdakilerden hangisi Afete Müdahale Kapsamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Örgütü ve STK’lar inin kabul edilen yürütme ilkeleri kapsamındadır?
a) Afete müdahale uluslararası olanaklarla kurulmalıdır.
b) Kurtarma yardımları sadece temel gereksinimleri karşılamalıdır.
c) İnsani tedbirler ikinci sıradadır.
d) Hem yardım yapanlara hem de yardım yapan kaynaklara karşı sorumlu olunmalıdır.
e) Yardım belirli bir din ya da politikayı desteklemek için kullanılabilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi afet/acil durumlara maruz kalanlara yönelik BM Genel Kurulu
tarafından tanımlanmış ilkelere örnek verilemez?
a) İnsanlık
b) Çıkarcılık
c) Tarafsızlık
d) Yansızlık
e) Yardım yapılacak ülkenin egemenliğine tam ve kesin saygı

8. Aşağıdakilerden hangisi afet bölgesinde yaşanabilecek asayiş sorunlarından biri değildir?
a) Afet bölgesinin dışından gelerek afetzede gibi davranan insanlar
b) Yağmacılık
c) Hırsızlık
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d) Devlet otoritesine mutlak güven
e) Afet ortamındaki depremden dolayı olan yıkım vb. nedenlerle oluşan çevre kirliliği

9. Aşağıdakilerden hangisi “kaybolmuş kuşak” gençlerinin yaşadığı problemlerden biridir?
a) Kabullenilmişlik
b) Yüksek özgüven
c) İzolasyon
d) Eşit eğitim
e) Kurallara uymak

10. Avrupa’da silahlı kuvvetlerin sivillere yönelik afet/acil durum faaliyetlerinde en yoğun
olarak kullanıldığı zamanlar hangisidir?
a) I. Dünya Savaşı sonrası
b) II. Dünya Savaşı sonrası
c) Soğuk Savaş Dönemi
d) Büyük İskender Dönemi
e) Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

CEVAP ANAHTARI
1.C 2.A 3.B 4.E 5.A 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B
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12. BÖLÜM

AFETLERDE ÇEVRE SAĞLIĞI, BAKIM HİZMETLERİ, BAĞIŞIKLIK
ARTTIRMA VE DEFİN İŞLEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afet sonrası sağlık çalışmaları
2. Afet sonrası bakım hizmetleri
3. Bağışıklık arttırma hizmetleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerden sonra sağlık çalışmaları nasıl sağlanır?
2. Afet sonrası bakım çalışmaları konusunda durum nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afet sonrası bakım
çalışmaları

Afet sonrasındaki bakım
yollarının öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Bağışıklık arttırma
çalışmaları

Afet sonrasında sağlık
uygulamalarının
öğrenilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Konu

260

Anahtar Kavramlar


Çevre sağlığı



Bağışıklık



Afet



Defin
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Giriş
Afetlerden sonra yaşanan krizde ve sonrasında müdahalede yaşanan sorunların yanı sıra,
koordinasyonsuzluk ve yetersizliklerden kaynaklı başta sağlık sorunları olmak üzere, çevre
sorunları ve orta ve uzun vadede sağlık ve psikolojik iyileştirme, bakım hizmetlerinde
yaşanan sorunlar afet yönetiminin önemle üzerinde durması gereken sorunların başında
gelmektedir.

12.1.SAĞLIK GEREKSİNİMLERİ
Deprem sonrası ilk günlerde kurtarma ve ilkyardım çalışmaları, daha sonraki günlerde
çevre sağlığı sorunları, bunu izleyen günlerde ise kronik hastalıkların tedavisi önem
kazanmaktadır.
Doğal afeti takiben sağlık hizmeti talebi ilk 24 saat içinde yoğundur. Zarar gören
insanların çoğu ilk 3-5 gün içinde sağlık kuruluşlarına gelir. Daha sonra hasta başvuru sıklığı
normale dönmeye başlar.
Çöken binalardan % 85-95'i ilk 24-48 saat içinde kurtarılır. Genel bir kural olarak,
depremden bir hafta sonra cerrahi girişim gerektiren durumlar ve diğer sağlık talepleri normal
sıklığına döner. Kazazede sayısı gözardı edildiğinde, yaralanmaların büyük çoğunluğu küçük
kesikler ve eziklerdir. Çöken binalardan uzun süre yaralıların çıkarılamaması, ezilme ile
sonuçlanan vaka sayısını artırmaktadır.
Basit kırıklar daha küçük bir grubu oluşturur. Ciddi ve çok sayıda kırığı olan, cerrahi
girişim gerektiren iç organ yaralanmaları olan ve yoğun bakim gerektiren vakalar ise,
kazazedelerin çok küçük bir oranını oluşturur. Uzun süre enkaz altında susuz kalmış
depremzedelerin böbrek fonksiyonlarını bozan faktörler ise, tedavi edilmelidir.
Depremlerden ve diğer doğal afetlerden sonra cesetler içme suyu sistemi ile temas
ettiğinde bulaşıcı hastalık riski doğururlar. Esas olarak, hayatta kalanlar için su kalitesinin
kontrolü ve hijyenik önlemler kolerayı kontrol etmek için önemlidir (Tüzün, 2002).

12.2.SAĞLIKSIZ ÇEVRE KOŞULLARI VE TAHRİBAT
Afet sonrasında ve sırasında biyolojik ve fiziksel çevrede de birtakım problemler gündeme
gelebilir. Denizler, nehirler, göller, bataklıklar gibi ekolojik sistemin parçaları afet sonrasında
kirlilikleri giderme ve dönüştürme işlevlerini yerine getiremez. Dönüştürme görevini üstlenen
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ayrıştırıcıların parçalayamadığı ve değiştiremediği insan kaynaklı kirleticiler (peptisidler,
plastikler, deterjanlar v.s.) doğada birikirler. Bunun sonucu ekolojik sistem tahrip olur. Bunlar
da besin zincirine girerek canlıların dokularında yerini alır (Pehlivan, 2013).
Her 10 kişiye bir tuvalet hesabı ile olası mevcut sayısına göre tuvalet sayısı hesap edilip
hazırlanmalıdır (Işık vd,2012). İnsanların, gündüz ve gecenin her saatinde, evlerine yakın,
güvenli ve rahat olarak derhâl kullanabilecekleri yeterli sayıda tuvalet bulunur (Sphere
Projesi, 2015, 36-57).
Her tuvalet başına en fazla 20 kişiTuvaletin kullanımı ev/evlere ve/veya cinsiyete göre
ayarlanır. Tuvaletler

meskenlerden

50

metre

veya

1

dakikalık

mesafeden

daha

uzakdeğildir.Kamu yerlerinde (marketler, dağıtım merkezleri, sağlık merkezleri gibi) kadın ve
erkek tuvaletleri ayrıdır (Sphere Projesi, 2015, 36-57).
Afetlerin yapay veya doğal olup olmamasına bakılmaksızın hava kirliliği de beklenen ve
var olan bir tablodur. Hava kirliliğinin en önemli sebebi petrol, odun, kömür, doğalgaz gibi
fosil yakıtlardır. Atmosfere atılan CO2’nin önemli bir kısmı bitkiler tarafından kullanılır. Afet
sırasında ve öncesinde bitki örtüsünün tahrip olması ve azalması sık görülen durumdur.
Dolayısı ile havaya atılan CO2 miktarının artması ve bitkilerce emiliminin düşmesi sonucu
birikim ortaya çıkar.
Çevresel bozulma nedeniyle,
a) Radyasyon, zehirli maddeler, endüstri gazları, kimyasal gazlardan kaynaklanan
rahatsızlıklar
b) Solunum yolu enfeksiyonları, kirli suların yaydığı hastalıklar da artışlar görülür.
Çevresel tehditleri ortadan kaldırmak ve sağlığı korumak için bazı girişimlerde bulunmak
gerekir. bu konular arasında su hijyeni, yüzme havuzları, tehlikeli atıkların yok edilmesi,
iyonize olmayan radyasyon ve halk sağlığı haşere ilaçları, tarım ilaçları sayılabilir. Bütün
bunların hepsi risk etkenleri ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü çok ciddi hastalıkların ve
komplikasyonların ortaya çıkma olasılığı vardır.
Özellikle Sel Felaketleri sonrasında, öncelikle su ve besin kaynaklı ishalli hastalıkların
ortaya çıkması olasılıdır. Burada temel etken, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapıların zarar
görmesi, özellikle de sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlanmasında görülen aksaklıklardır.
Bir başka temel etmen, vektör üreme alanlarının artmasıdır. Bu durum da, vektörlerle
bulaşan hastalıkların artmasına yol açar. Örneğin, sivrisinek üreme alanlarında bir artış
olması, sıtma olgularını artırır. Yine, fare gibi kemiriciler sel ortamında artar ve fare idrarının
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sel sularına karışması da, , bütünlüğü bozulmuş ciltlere temas ile “leptospiroz” dediğimiz
hastalığa neden olur. Atık sularının içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu
deri enfeksiyonlarında artış gözlenir.
Selin ev ve ev eşyalarını etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, sağlık
sorunlarını uzun döneme yayar. Bu arada, sel sırasında yaşanan sağlık sorunlarının zamanında
tedavi edilmemesi, sağlık sorunlarını ağırlaştırır, komplikasyonlara yol açar, tedaviyi
zorlaştırır.
Kısa sürede, vektör kontrol önlemleri alınmalıdır. Sıtma için, bu çok önemlidir. Fare ve
benzeri kemiricilerin risk durumu da değerlendirilmelidir.
Aşılama hizmetleri aksatılmadan sürdürülmeli, evlerinde ve geçici yerleşim yerlerinde
yaşayan insanların özellikle gebe ve çocukların rutin aşıları aksatılmamalıdır. Sel sırasında
toprak, çamur, vb. ile kirlenmiş, derin yarası olanların tetanos bağışıklaması mutlaka
yapılmalıdır.
Afetin etkilediği ve probleme dönüştürdüğü çevre ile ilgili oluşumlardan birisi su ile ilgili
oluşumlardır. Bireyin sağlığı içtiği suyun miktarı ve kalitesi ile doğrudan ilgilidir. İçme suyu
kaynakları; şişelenmiş doğal kaynak suları, işlenmiş sular veya içme ve kullanma suyu adını
verdiğimiz şebeke sularından olabilir. Pet şişedeki suyun güneş ışığı ve hava ile temasında
bozulma eğilimi artar. Bu sebeple pet şişe suları, şişe açılır açılmaz içilmelidir.
Afetler denizleri de etkiler. Denizlere şiddetli yağmurlar sonrasında girilmemelidir.
Yüzeyi yeşil, bitki atıkları bulunan, köpüklü görünümde olan denizde yüzülmemelidir. Havuz
ve deniz suyunu mümkünse yutmamak gerekir. ciltte sıyrık ve kesik olduğunda suya
girmemek daha doğrudur. Gözlere maske, kulaklara tıkaç konulmalıdır. Herhangi bir sağlık
problemi ortaya çıktığında mutlaka hastaneye başvurulmalıdır.
Afetlerin diğer komplikasyonlarından biri de atıkların ne olacağıdır. Türkiye’de yılda 23.8
milyon ton çöp üretilmektedir. Ülkemizde eve ait atıkların %68’i organiktir ve kişi başına katı
atık üretimi AB ülkelerinin 5 katı civarındadır. Ülkemizde çöplerin ayrıştırılması konusunda
kurumsal ve bireysel bilinç henüz oluşmamıştır. Çöpleri depolama teknikleri ile yer altı suları
kirlenmektedir. Plastik atıkları yüzünden yangınlar çıkmakta ve çevre kirliliği için tehlike arz
etmektedir (Pehlivan E., 2013).
Organik katı atıklar imha edilmezse, yüzeysel su kirlenmesi ve sinek ve fare üreme
alanları olarak ciddi risk yaratır. Toplanmamış ve biriken katı atıklar ve doğal bir afetten veya
çatışmadan geriye kalan enkaz çirkin ve moral bozucu bir çevre yaratabilir ve çevre sağlığını
korumak için çaba gösterenlerin hevesini kırar. Katı atıklar drenaj çukurlarını tıkayabilir ve
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oluşan kirli ve durgun yüzeysel sular yoluyla çevresel sağlık sorunlarına neden olur
(SphereProjesi, 2015).
Katı atıklar arasında tehlikeli alanların ayrı ayrı biriktirilip ve geri kazanılması
gerekmektedir. Boya, piller, tarım ilaçları, temizlik ilaçları zehir içeren kimyasal atıklardır.
Piller için ayrı kutular konulmalıdır ve toplanmalıdır. Plastik maddeler doğa için tehlikelidir
ve bunun için ayrı kutular konulmalıdır. Bir başka alan naylon poşetlerin durumudur. Bir
yılda çok miktarda poşet çöp haline geliyor ve doğaya atılıyor. Halbuki bu poşetlerin tabiatta
yok olması için yılların geçmesi gerekir. Poşetler çevreye zararlı kimyasal maddeler yayarak
uzun vadede canlıların sağlığını bozarlar.

12.3.AFETLERDE DEFİN İŞLEMLERİ
Afet sonrasında karşılaşılan önemli sorunlardan biri de afette ölen insanlar için morgların
ve gömme ekiplerinin yetersiz kalmasıdır. Bu yetersizliğin sonucu olarak, ölüler açık
alanlarda toplanmakta ve salgın hastalıklara davetiye çıkarılmaktadır. Ayrıca, afet sonrasında
kriz yönetim merkezlerinin yetersiz denetimi veya ilgisizliği nedeniyle vatandaşlar
akrabalarının cenazelerini habersiz götürüp gömmektedirler. Bu nedenle, afetlerde ölenlerin
sayısı aradan aylar geçtiği halde tam olarak saptanamamaktadır.
Acil durumun ilk dönemlerinde, veya doğal afetten hemen sonra ölüm oranları genelde
yüksektir ve bu nedenle ölülerin toplu mezarlara gömülmesi gerekir. Mezarlıklar ve toplu
mezarlar yeraltı içme suyu kaynaklarından en az 30 metre uzaklıkta ve mezarın zemini
yeraltı suyu tabakasının en az 1.5 metre üstünde olmalıdır.

12.4.AFETLERDE GÖREV ALAN PERSONELLERDE GÖZLENEN SAĞLIK
SORUNLARI
Afetlerde görev alan personelin psikolojik rahatsızlıklar yanında fiziksel problemlerde
yaşadıkları bilinmektedir. Arama kurtarma çalışmalarında bulunan kadrolarda baş ağrısı,
yorgunluk, abdominal ve deri problemleri, kas problemleri ve kardiovasküler bozukluklar
gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır.
Afet bölgesinde görev alacak personelin sağlık sorunlarını üç bölümde incelemek uygun
olacaktır. Bunlar;
•

Personel sağlığı ve göreve uygunluk

•

Mesleki sağlık riskleri
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•

Çevresel faktörlerdir

Uluslararası saha işleri mesleki pek çok risk taşır. Bölgenin özelliklerine göre; saha
çalışanlarına yeni olan endemik hastalıklar, sahaya gitmeden personelin fiziksel ve mental
durumu, işin tipi ve alınan sorumluluklar, işin tipine göre maruz kalınan hastalıklar,
personelin beslenmesi, personelin davranışları ve alışkanlıkları ile bağışıklama durumu gibi
birçok faktör burada incelenmelidir.
Çalışma saatlerinde alkol ve ilaç kullanmak kişinin sağlığı ve ekip üyelerinin güvenliği
açısından risklidir. Bozulmuş ve stresli ortamlarda görev yapanlarda bu risk daha önemlidir.
Uyku düzensizliği ve yemek yeme alışkanlıklarının bozulması ilaç ve alkol etkisini
arttırabilir.
Gıda kaynaklı hastalıklar ve bunların belirtileri personel tarafından bilinmelidir. Gıda
tüketildikten sonra (yemek yedikten 30 dakika - 8 saat sonra) ve birden fazla kişide ortaya
çıkan hastalıklar olup semptomları 1-2 gün sürebilir. Bu tür problemlerle karşılaşmamak için
gıdayı sağlıklı tutmak gerekmektedir. Bunun için: Gıdaları tam olarak pişirmek, pişmiş
gıdaları hemen tüketmek, pişmiş gıdaları dikkatlice depolamak, elleri yıkamak, gıdaları her
türlü vektörden uzak tutmak, temiz ve güvenli su kullanmak gerekmektedir.
Ekip üyeleri erişkin bağışıklanmasına ek olarak görev yapabilecekleri bölgenin özellikleri
dikkate alınarak bağışıklanmaları sağlanmalıdır. Malarya ve diğer endemik hastalıklara
kemoprofilaksi sağlanmalıdır. Personelin sürekli kullandığı ilaç varsa yeterli miktarda yanma
alınmalıdır. Gittiği bölgede ilaç bulamayacağını ve görevinin uzayabileceğini dikkate
almalıdır.
Afet bölgesinde çalışmak ağır işler statüsünde kabul edilir. Bu tür ağır işlerde sırt ağrısı
önemlidir. Ağırlık kaldırmak ile ilgili koşullara uyulmalıdır. Sırt ağrısını engellemek için
uymamız gereken temel kurallar; kaldırılacak ağırlığa en yakın noktada durmak, planlı,
düzgün ve kontrollü durumda iken kaldırmak, hareket esnasında kıvrılmaktan kaçınmak ve
sol el yerine sağ eli kaldırmakta kullanmak gerekir.

12.5.AFET SONRASI BESLENME BOZUKLUKLARI
Afet durumunda ev koşullarında beslenmeden çadırkent koşullarında beslenmeye geçiş
nedeniyle aşağıda belirtilen bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilir (T.C. Sağlık Bakanlığı,
2015).
•

Protein-enerji malnütrisyonu (marasmus, kuvashiorkor)

•

Diyare (ishal)
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•

Enfeksiyon hastalıkları (ÜSYE, ASYE, paraziter, deri enfeksiyonları, hepatit,

•

kızamık vb.)

•

Anemi

•

Vitamin yetersizlikleri (özellikle A, C vitamini)

•

Yeme davranışı bozuklukları (Anoreksi)

•

Kronik hastalık komplikasyonları (diyabet koması, gastrointestinal sistem kanamaları,
kalp atakları vb.)

Ekipte yer alan Beslenme Uzmanı (diyetisyen) tarafından afet bölgesinde özellikle gebeemzikli kadınlar, bebekler, çocuklar ve yaşlılar vb. riskli gruplar üzerinde yapılacak olan hızlı
bir beslenme ve sağlık durumunun saptanması (besin tüketim durumu, vücut ağırlığı, boy
uzunluğu, kol çevresi vb. antropometrik ölçümler, bazı biyokimyasal ve klinik bulgular)
araştırması ile vitamin yetersizlikleri saptanabilir.
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Doğal Afeti takiben sağlık hizmeti talebi ne zaman yoğundur?
a) İlk 24 saat içinde
b) İlk 12 saat içinde
c) İlk 8 saat içinde
d) İlk 6 saat içinde
e) İlk 2 saat içinde

2. Çöken binalardan ilk 24-48 saat içinde yüzde kaçla kaçı arası kurtarılabilir?
a) 50-55
b) 20-30
c) 60-75
d) 85-95
e) 0-10

3. Tuvalet sayısı aşağıdakilerden hangisine göre hesaplanır?
a) Her 100 kişiye bir tuvalet
b) Her 75 kişiye bir tuvalet
c) Her 50 kişiye bir tuvalet
d) Her 20 kişiye bir tuvalet
e) Her 10 kişiye bir tuvalet

4. Aşağıdakilerden hangisi çevresel tehditleri ortadan kaldırmak ve sağlığı korumak için
bulunulması gereken girişimlerden değildir?
a) Su hijyeni
b) Tehlikeli atıkların yok edilmesi
c) Radyasyonun iyonize edilmesi
d) Halk sağlığı haşere ilaçları kullanılması
e) Tarım ilaçları kullanılması
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5. Afet sonrası defin işlemlerinde yapılacak mezarlık/toplu mezarların zemini yeraltı su
tabakasına ne kadar uzak olmalıdır?
a) 1,5 metre
b) 3 metre
c) 5 metre
d) 6 metre
e) 10 metre

6. Aşağıdakilerden hangisi afet bölgesinde görev alan personelde uluslararası saha işlerinden
kaynaklı risklerden değildir?
a) Endemik hastalıklar
b) Personelin sahaya gitmeden önceki fiziki ve mental durumu
c) Personelin sırt ağrıları
d) Personelin beslenmesi
e) Personelin bağışıklığı

7. Aşağıdakilerden hangisi beslenmeye bağlı afet sonrası sağlık sorunlarından biri değildir?
a) Bulimia
b) Anoreksi
c) Vitamin Eksikliği
d) Enfeksiyon Hastalıkları
e) İshal

8. Afetlerde zarar görmüş insanlar çoğunlukla ne zaman hastanelere başvurur?
a) İlk gün
b) İlk hafta
c) İlk 3-5 gün
d) İlk 2 gün
e) İlk 12 saat
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9. Defin işlemleriyle alakalı olarak bilgi veriniz.
10. Afet sonrası genel beslenme sorunları nelerdir?

CEVAP ANAHTARI
1.A 2.D 3.E 4.C 5.A 6.C 7.A 8.C
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13. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İyileştirme süreçleri
2. İyileştirme sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İyileştirme çalışmaları hangi süreçlerden geçer?
2. İyileştirme çalışmalarında karşılaşılabilecek genel sorunlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Afet sonrası
iyileştirme
çalışmalarında
karşılaşılan sorunlar

Kazanım
Afet sonrası iyileştirme
çalışmalarında
karşılaşılan sorunların
öğrenilmesi.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


İyileştirme



Afet



Sorun



Çözüm
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GİRİŞ
Türkiye’de afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapım konusunda, 7269 sayılı Afetler
Kanunu'nda belirtilen hususlar dışında belirli bir strateji yoktur.
Gerçi, 1959 yılında yürürlüğe giren 7269 sayılı Afetler Kanunu’nun hemen hemen tamamı
afet sonrası müdahale ve iyileştirme ile alakalıdır ancak kanuna dayalı stratejilerin
oluşturulması ve uygulanmasında sıkıntılar vardır.
Bu tür bir ulusal ve kurumsal strateji eksikliği uzun dönem planların yapılmasını ve
afetlere karşı daha hazırlıklı bulunulmasını engellemektedir. Örneğin, 1966 Muş (Varto)
depremi sonrası hayatta kalmayı başarmış ve hak sahibi afetzede niteliği kazanmış bazı
yurttaşlarımızın "sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlayacak, mağduriyetlerini
bir nebze olsun giderecek olan afet konutlarının bir kısmı" afetten yaklaşık 45 yıl sonra
tamamlanarak teslim edilebilmiştir.
Tersine bazı örneklerde ise, afet konutları alelacele yapılarak teslim edilen hak sahibi
afetzedelerin, çeşitli nedenlerden bu konutlarda oturmayı reddettiği ve konutların çürümeye
terk edildikleri görülebilir.
Duruma özel detaylar bir kenara bırakılacak olursa; afetzedelerin sürece doğrudan dahil
edilmediği, her afetten sonra yöneticilerin acele olarak ürettikleri bireysel kararlarla sorunların
çözülmeye çalışılması, uzun vadede çok daha farklı ve büyük sorunlar yaratmaktadır.
İzlenecek yolun seçimine, plansızlık ve strateji eksikliği nedeniyle, afetlerden sonra acele
bir şekilde karar verilmeye çalışılması, özellikle geçici ve kalıcı iskân sorununun istenen hızla
ya da kalitede, bilimsel ve mühendislik alt yapısı baz alınarak çözülmesini engellemektedir
(Tetik ve Gökçe, 2012).
Başta deprem afeti olmak üzere çok sık şekilde karşılaşılan afetlerle mücadelede çeşitli
zorluk ve eksikliklerle karşılaşılmaktadır. Bu eksikliklerin en başında koordinasyon ve
organizasyon eksikliği gelmektedir.
Afet öncesi zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılanma
süreçlerini kapsayan yönetim sürecinde, evrelerin birbirine karıştırılması, birinin diğerinden
daha önde tutulması gibi nedenlerden dolayı afet yönetiminde zafiyetler meydana
getirmektedir. “İyi işleyen etkili bir koordinasyon olmadan yapılan faaliyetler afet öncesinde,
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kaynak ve zaman israfına, afet sonrasında ise ilk günlerde tam bir kaosa, daha sonra ise büyük
ölçüde kaynak ve zaman israfına neden olmaktadır.”
Önemli bir sorun da afet sonrası haberleşme ve iletişimde yaşanan sorunlardır. Özellikle
deprem afeti başta olmak üzere tüm afetlerde yaşanan önemli sorunlardan biri de haberleşme,
iletişim ve enformasyonda yaşanan sorunlardır. Afetin hemen sonrasında tüm haberleşme
ağının çökmesi sonrası afet bölgesinde ihtiyaç duyulacak arama-kurtarma, ilkyardım, itfaiye,
gıda ve barınma gibi ihtiyaçların ne oranda ve hangi kapasiteler çerçevesinde temin edilmesi
gereği bilinememektedir.
Bu tür bir ulusal ve kurumsal strateji eksikliği uzun dönem planların yapılmasını ve
afetlere karşı daha hazırlıklı bulunulmasını engellemektedir. Bazı durumlarda, Afetler
Kanunu'nun ve ilgili yönetmelik ve genelgelerin öngördükleri bile büyük gecikmelerle yerine
getirilebilmektedir.
Herkesin can kurtarma telaşında olduğu bir ortamda bu türden ihtiyaçların belirlenmesi
çok güçtür. Yerel kamu gücünün ve gönüllülerin afetlere optimum müdahalesi için bu
bilgilerin kısa süre içerisinde temin edilmesi şarttır.

13.1.KOORDİNASYONSUZLK
Bu ortamda ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan can ve mal kayıplarına ilişkin veriler,
afet bölgesinde ne tür ihtiyaçların hangi oranlarda lazım olduğuna ait doğru olmayan bilgiler
eldeki imkânların yanlış yönlendirilmesini ve önceliklerin kaybolmasına yol açacaktır. Bu
türden sorunlar en son 17 Ağustos İzmit Körfezi depremi sonrasında yaşanmış, televizyon ve
radyolardan afet sonrası ortaya çıkan kayıp ve zararları duyan halk, herhangi bir organizasyon
ve koordinasyona gerek duymadan afet bölgesine gelmiş, haberleşme ve ulaşımın tamamen
durma noktasına getirmiştir.
2500 civarındaki yabancı arama- kurtarma birliği koordine eksikliğinden dolayı gerekli
desteği sağlayamadan geri dönmüşlerdir. Afet bölgesinde ne türden yardım malzemelerine
hangi oranda ihtiyaç duyulduğu bilinmeden ilk etapta temin edilen çok sayıda yardım
malzemesi atıl duruma gelmiştir (Ergünay, 2006).
Kurumlar arası eşgüdüm ve koordinasyon eksikliğinden dolayı afet bölgesine müdahalede
gecikmeler yaşanmış, iş makinesi, ambulans, prefabrik ev, çadır gibi acil ihtiyaç duyulan
malzemelerin ulaştırılmasında sorunlar yaşanmıştır.
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2009 yılı sonuna kadar, ülkemizde doğal afet olaylarının öncesinde, özellikle olaylar
sırasında ve olayların ardından alınacak önlemlerin belirlenip uygulanması sürecinde görevli
örgüt ve kuruluşların sayısı oldukça fazlaydı. Bunlar arasında eşgüdüm ve işbirliği
sağlamanın kolay olmadığı, ciddi bir organizasyon ve eğitim gerektirdiği bir gerçekti. Bu
bağlamda doğal afetlerle ilgili yetkilerin dağılımında ve kullanılmasında, şu ana kadar var
olan karışıklıkların AFAD’ın kurulması ile ortadan kalkacağı düşünülmüştür .
Bu noktada iyileştirme çalışmalarında bu güne kadar karşılaşılan sorunları irdelemek,
tespit etmek ve çözüm yollarını aramak, kısa ve uzun vadede yapılacak mevzuat
değişiklikleri, uygulama ve yeniden oluşum çalışmalarıyla aynı hataları tekrarlamamak
açısından önem arz etmektedir (Tetik ve Gökçe, 2012).

13.2.İYİLEŞTİRME AŞAMASINDA YAŞANAN SORUNLAR
İyileştirme aşamasındaki sorunlara dair çalışmasında Limoncu (2015) Varto, Gediz,
Bingöl, Lice, Çaldıran, Marmara depremleri gibi ülkemizde yaşanan büyük afetler sonrası
iyileştirme ve yeniden yapım süreçlerini detaylıca inceleyerek şu tespitlerde bulunmuştur;
Kalıcı konut uygulamaları üzerinde yapılan incelemelerde; yer seçimi, kalıcı konutların
fiziksel yapısı, alt yapı, sosyo-psikolojik durum ve maliyet ile ilgili ciddi sorunlar olduğunu
ortaya koymuştur.
 Marmara Depreminden daha önce meydana gelmiş afetler sonrasında, devletin
afetzedeler için yaptırdığı konutların büyüklüğü 77 - 80m2 arasındadır. Ancak günün
gereksinimleri ve şimdiye kadar teslim edilen konut büyüklüklerinde yaşanan sorunlar
üzerine ilk kez Marmara Depremi sonrası uygulanan kalıcı konutların 100 m2’nin
altında yapılmasına karar verildiği görülmektedir (Kaya, 2001).
 Bazı afetzedelerin konutlarını orta hasarlı yerine ağır hasarlı olarak göstererek kalıcı
konut edinme hakkına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Bu da kalıcı konut sayısının
belirlenmesini zorlaştırmaktadır.
 Kalıcı konutların sayısının belirlenmesinde sadece mülk sahipliğinin esas alındığı, afet
bölgesinde yaşayan ve konutsuz kalan nüfusun yarısından fazlasını oluşturan
kiracıların bu düzenlemenin dışında tutulduğu ve maliyeti düşük konut üretiminin
desteklenmediği görülmektedir (Kaya, 2001).
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 Afet sonrası, konut yapımı için özel mülkiyet arazilerden ziyade hazine arazileri
tercihi, kentin yapısını olumsuz yönde etkileyici planların ortaya çıkmasına neden
olabilmektedir. Çoğu kez, yeni yerleşmenin toplumsal merkezden uzak bir yerde
planlandığı, yerel, doğal ve sosyo-ekonomik özelliği yeterince yansıtamadığı ve
deprem zararlarını azaltacak önlemleri kapsamadığı görülmektedir (Anıl, 1979).
 Hazırlanan imar planları genellikle herhangi bir yerde uygulanacak nitelikte,
yerleşimin ve yörenin özelliklerini taşımamaktadır.
 Gediz kasabasında kalıcı konut uygulamaları sırasında geniş ve doğrusal uzayan
sokakların iki yanına sıralanan konutlar arasındaki uzaklık nedeniyle sokak
kullanımının ve komşuluk ilişkilerinin zayıfladığı, depremden sonra başka bir alana
taşınan kırsal yerleşimlerden de, yerleşime karşı tepki geldiği ve köylülerin büyük
çoğunluğunun yerleşmek istemediği anlaşılmaktadır. Eski merkez ile arasında uzun bir
mesafe bulunan yerleşimin, aynı zamanda köylülerin tarım arazilerine 4 – 5 km
mesafede olmasının ve köylülerin tarlaya gidip gelmek için bu yolu kullanmaktansa bu
yerleşimi kullanmamayı tercih etmelerine neden olduğu görülmektedir (Erşimşek,
1986).
 Geniş kapsamlı ve uzun, verimli bir planlama anlayışından uzak üretilen kalıcı
konutların önemli bir bölümü, afetzede yerleşmelerinin gelecekteki en önemli
ekonomik yaşam kaynaklarını oluşturabilecek tarımsal üretim alanlarını yok
etmektedir. Kalıcı konutlar için birinci sınıf tarım arazileri seçilerek, bağ, bahçe ve
tarlalar yok edilerek kalıcı konutların yapımına geçilmesi, bütüncül değil kısmi bir
planlama anlayışının etkin olduğunu göstermektedir (Tetik ve Gökçe, 2012).
 Konut ülkemizde yalnızca barınak değil, aynı zamanda bir toplumsal statü simgesi ve
güvenlik aracıdır. Bu nedenlerle de bulunduğu bölgeye, sahibinin ait olduğu sınıfa,
yapılma tarihine, köyde ya da kentte oluşuna göre, farklılaşmalar gösterir. Kırsal
alanlarda, geçimin büyük bir kısmının hayvancılıktan elde edildiği bölgelerde ahır da
konutun ayrılmaz bir parçasıdır hatta bazen konuttan da önemlidir (Acaroğlu, 1975).
Çoğu afette toplumsal yapı, aile yapısı, iklim, güvenlik, bölge farklılıkları, inanç
yapısı, gelenekler gözetilmeksizin afet konutlarının inşa edildiği ve devamında atıl-boş
kaldığı görülmektedir (Limoncu, 2007).
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 Yöre halkının işgücü dışlanması, bölgedeki önemli sorunların başında gelen işsizlik ve
üretim dışında kalmanın yarattığı ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunların
giderilmesinde oldukça büyük bir fırsatın yitirilmesine neden olmaktadır. İşsiz kalan
bölge insanının bu yapım sürecinde istihdamını öngören projelerin geliştirilmediği
görülmektedir.
 Geçici konutlarda söz edildiği gibi, kalıcı konut üretiminde de dış ülkelerden yardım
söz konusu olduğu zaman halkın yaşayış biçimine uygun olmayan, maliyeti yüksek
örneklerle karşılaşılmaktadır (Tetik ve Gökçe, 2012).
Afetten etkilenen köylerin yeni yerleşme yerleri belirlenirken, yerel koşulları en iyi
tanıyan ve seçilecek yerde oturacak olan köylüler olduğuna göre, yer seçimi aşamasında köy
temsilcisi de yer almalıdır.
Kırsal alanda etkili olan afetlerde, yeni yerleşme yerlerinin bazıları, eski köy içinde ve
yakınlarında uygun yer olmadığından eski köy alanlarından kilometrelerce uzakta
olabilmektedir. Bu da köyün tamamı nakledilmemişse, köylerin parçalanmasına, yönetimsel
ve sosyal huzursuzluklara yol açmaktadır.
 Yeni yerleşim alanlarına yapılan konutların girişleri yola bakacak şekilde
düzenlendiğinden, girişler karşılıklı birbirini görmektedir. Karşı karşıya ve yan yana
gelen komşuların birbirini seçme olanakları olmadığından, komşuluk ilişkisine ve
gizliliğe daha fazla önem veren köy toplumlarında rahatsız edici durumlar
yaratmaktadır. Tek tek isim çekme yerine gruplar halinde kura çekilmesi ve konut
girişlerinin birbirini görmeyecek şekilde tasarlanması ile bu sakıncalar giderilebilir.
 İhale yöntemi ile yapılan konutlar daha çabuk ama daha büyük maliyetle
yapılmaktadır. Evini yapana yardım yönteminde (EYY) ise, konut yapımları uzun
sürmekte, inşaat mevsiminin kısalığı, köylülerin bu süre içinde tarımla uğraşmaları,
ekonomik sıkıntılar gibi sebeplerle genellikle taşeronlara verilmektedir.

Afet bölgesinde yaşanan kriz, hazırlıksız toplumlarda eğitimde kesintiye neden olmakta,
bu nedenle bazı aileler çocuklarının eğitiminin olumsuz etkilenmemesi için göç etmeyi tercih
etmekte ya da çocuklarını afet bölgesi dışında bulunan akraba veya tanıdıklarının yanına,
bazıları ise devletin sağladığı yatılı okul imkanlarından faydalanabilmesi için afet bölgesi
dışındaki okullara göndermektedirler.
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Şekil 0.1. Afet bölgesinde çocuklar için sağlıksız çevre koşulları, komşuluk ilişkileri.

Çadır kentlerin çevresi çocuklar için çok sağlıksız olabilmekte, ayrıca güvenlik sorunları
yaşanmaktadır. Depremzede çocukların kendilerine ait bir çocuk parkının olmaması ve
çocukların oyun için çevredeki inşaatlara gitmesi de önemli bir sorunlara yol açmaktadır
(Şekil 13.1).
Afet bölgesinde özel su içme yerleri ve çeşmelerin olmaması, sağlığa uygun olmayan
kuyular kapatılmaması ya da etkin biçimde dezenfekte edilmemesi nedeniyle sorunlar
yaşanmaktadır. Sağlıksız su kaynakları göller, havuzlar, kanallar, yüzme havuzları ve benzeri
yapılara açık seçik ve dikkati çekecek biçimde içilemeyeceğini belirtir uyarılar asılmalı, hela
tiplerinin, yaşamsal ve çevresel atık biriktirme alanlarının, yıkanma ve yıkama koşullarının
temini konusunda gerekli hijyen koşullarının sağlanması sorunları yaşanabilmektedir.
Türk Tabipler Birliğinin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri sonrasında Geçici
barınma alanlarındaki yaşam koşulları ile ilgili hazırladığı raporda çocuklara yönelik eğitim
olanaklarının geçici yerleşim alanlarının % 51,5‟inde olduğu, Yerleşim yerlerinin
%41,2‟sinde kreş, %32,4‟ünde ilk öğretim okulu, % 20,6‟sında ana okulu, % 13,2‟sinde etüd
olanakları, %4,4‟ünde ise diğer kategorisinde sınıflanan olanaklar olduğu belirltilmektedir.
Farklı yaş gurupları için profesyonel psiko-destek personel yetersizliği, afet sonrası
yaşanan işsizlik ve stresle mücadele güçlükleri, bozulan aile, komşuluk, mahalle yapısı ve
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düzensiz göçe bağlı oluşan suça eğilimli toplum psikolojisi gibi problemler öncelikle üzerinde
durulması gereken konuların başında gelmektedir.

13.3.ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bütün illerde ön hasar tespitten yapım aşamasına kadar afet sonrası iyileştirme
çalışmalarında hizmet verecek ekiplerin önceden oluşturulması (İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri’ nin teknik elemanları dışında, benzer teknik personeli istihdam eden diğer
kurum ve kuruluşlardan, inşaat mühendisleri ve teknikerleri, jeoloji mühendisleri, jeofizik
mühendisleri, şehir plancıları, harita mühendisleri ve teknikerleri vb.), bu konularda sürekli
eğitimlere tabi tutularak hazır bulundurulmaları, teknik personele sertifikasyon ile kurumsal
kimlik oluşturulması, afet sonrası çevre illerden ya da bölge müdürlüklerinden afet
bölgelerine intikallerinin sağlanması gerekmektedir (Tetik ve Gökçe, 2012).
İklim koşulları, yerleşim alanlarının dağınık ve küçük olmasının, üretim organizasyonunu
zorlaştırması ve süreci uzatması ile ilgili olarak;
Özellikle kırsal alanlarda afet sorununun yerinde çözülmesi önem arz etmekle beraber,
kırsal alanda yaşamını devam ettirmemek ya da toplu alanlara yerleştirilmek isteyen
afetzedelerin yer seçimi çalışmalarında belirlenerek işlemlerinin buna uygun yapılması,
Afet konutlarının tipleri ve büyüklüklerinde, yöresel, iklimsel, ekonomik yapıya uygun
çeşitlilik ve standartların oluşturulamamış olması ile ilgili olarak;
Yörenin toplumsal ve ekonomik yapısı, bunların mekâna yansıması olan mekânsal yapısı
ve yaşam biçimi dikkate alınan planlar, projeler ile üretime geçilmesi. Afet konutları tip proje
havuzu oluşturulması,
Hasar tespit çalışmalarında ortaya çıkan hasar belirsizliği nedeniyle kalıcı konut sayısını
belirlemede yaşanan gecikmeler için;
Hasar tespit çalışmalarının profesyonelleştirilmesi ve aşırı itirazlara ve değişikliklere yol
açmayacak şekilde standartlaştırılması, gerekli mevzuat değişiklikleri. Yerleşim birimlerinde,
hane sayısının, mülkiyetin vb. verilerin elde edilmesi ve hasar tespit ve hak sahipliği
süreçlerinde detaylıca sorgulanması,
Afet konutu teslim almasına karşın, ağır hasarlı olarak nitelendirilen konutlarının
Valiliğince yıkılmaması ve hasarlı konutun ilerleyen zamanlarda yeniden hak sahipliği
çıkarsaması için;
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7269 sayılı Afetler Kanunu’ nun 14. Maddesinin uygulanması, hasarlı kabul edilmiş
konutların Valiliğince yıkılması, İl Özel İdaresi’ nce verilen köylük alanlarda konut yapımı
için gerekli ruhsat izinlerinin sıkılaştırılması ve konut kalitesinin arttırılması gerekmektedir .
Afetlerden, özellikle de depremlerden sonra afet bölgesindeki yapıların tamir
edilmesi/güçlendirilmesi yöntemiyle afet öncesi durumunu kazandırma çalışmaları sıklıkla
görülmektedir. Bu çalışmalarda mevcut yasal düzenlemelerle “afet öncesi” duruma
kavuşturma amaçlanmaktadır. Ancak gerçek hayatta afet öncesi duruma kavuşturmak yeterli
olmamakta, riskin artarak devam etmesi sonucunu doğurmaktadır.
Afet sonrası yapılacak iyileştirme (onarım ve güçlendirme) çalışmalarında yasaların
bağlayıcı hükümlerinin ötesinde fleksibil olunarak, duruma uygun hassasiyette yaklaşılmalı
ve daha sonra karşılaşılabilecek sismik riski azaltıcı projelerin yapılması gerekmektedir (Tetik
ve Gökçe, 2012).
İyileştirme ve yeniden inşa aşamasında yapılacak işlerde zamanlama büyük önem
taşımaktadır. Bazı çalışmalar kısa sürede tamamlanıp bitirilmeli (geçici iskan, su, elektrik
sağlanması gibi) bazı hizmetlerin ise bir kaç yıl sürecek faaliyetlerden oluşacağı göz ardı
edilmemelidir. Bu nedenle afetle ilgili toplumsal ve uluslar arası duyarlılığın devam ettiği kısa
ve orta vadeli zaman sürecinde (1 hafta ile 3 ay arası) acil iyileştirme programının
tamamlanması gereklidir.
Orta ve uzun vadeli süreçte toplumsal duyarlılığın ve kamuoyu ilgisinin daha başka
bölgelere ve konulara kayabileceğini göz ardı etmeden uzun vadeli iyileştirme ve imar
hizmetlerinin uygulanması sağlanmalıdır.
Afet sonrası bölgede konut yapımı için uygun kamu arazilerinin azlığı sorunu için;
Valilikler ve belde – belediyelerce, afet öncesi afet konutlarının yapılabileceği, çeşitli
büyüklüklerde kamu mülkiyetli arazilerin tespit edilmesi gerekmektedir. Yeni yerleşim
alanlarının afete maruz insanların önceki yaşamsal ihtiyaçlarını ve gelir imkanlarını (bağ,
bahçe, iş yeri uzaklığı) sıkıntıya sokmayacak şekilde planlanması, afet sonrası toplu olarak
başka yere taşınan yerleşimlerin (özellikle köylerin) kendi arazilerini işgal ettiği gerekçesiyle
diğer köyler tarafından benimsenmemesi, hatta ortaya çıkan kan davaları sorununun çözümü
için, yer seçimlerinde esnek davranılması, yerleşim birimleri arasındaki sınır itilaflarının
giderilmesi gerekmektedir.
Afetzedelerin sosyo – psikolojik sorunları için ise, başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı olmak üzere ilgili personeli istihdam eden (sosyolog, psikolog, psikiyatrist vb.)
kurum, kuruluşların elemanları ve meslek odalarının gönüllülerinden oluşan, her afet sonrası
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müdahaleye hazır birimlerin oluşturulması, rehabilitasyon çalışmalarının Afet ve Acil Durum
yönetimi Başkanlığı’nın koordinesinde Sağlık Bakanlığınca yürütülmesi gerekmektedir (Tetik
ve Gökçe 2012).
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapım konusundaki hususları ve
stratejileri açıklar?
a) Afet Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapım Hususları Kanunu
b) Afet Sonrası İyileştirme Stratejileri Kanunu
c) Afetler Kanunu
d) Afet Sonrası Yeniden Yapım ve İyileştirme Stratejileri Yönetmeliği
e) Afet Sonrası Yeniden Yapım Stratejileri Hakkında Hususlar

2. Türkiye’nin afetzedeler için yaptırdığı konutların büyüklüğü kaç metrekaredir?
a) 50-57

c) 77-80

b) 60-65

d) 55-57

e) 65-67

3. Afetten sonra afetzedeler için yapılan konut edinme hakkı neye göre kazanılır?
a) Konut hasar derecesi
b) Altyapı hasar derecesi
c) Semtteki evlerin yıkılma oranı
d) Konutların sağlamlığı
e) Konutların yaşı

4. Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme aşamasındaki sorunlara dair çalışmalarında Limoncu’nun
incelediği depremlerden değildir?
a) Bingöl
b) Gediz
c) Ceyhan
d) Lice
e) Marmara

5. AFAD kaç senesinde kurulmuştur?
a) 2000

c) 2005

b) 2003

d) 2007

e) 2009
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6. Afet sonrası yapılan yeni yerleşim merkezlerinin olumsuz yanları nelerdir?

7. Afet yönetiminde zafiyet meydana gelmesinin sebepleri nelerdir?

8. İyileştirme aşamasında yaşanan sorunlara 3 adet çözüm önerisi yazınız.

9. Afet bölgelerinde su sıkıntısı yaşanmasının sebepleri nelerdir?

10.Hasar tespit çalışmalarında ortaya çıkan hasar belirsizliği sorunları nasıl çözülebilir?

CEVAP ANAHTARI
1.C 2.C 3.A 4.C 5.E

286

14. BÖLÜM

İYİLEŞTİRME BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

287

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. İyileştirme süreçleri
2. İyileştirme sürecinde karşılaşılabilecek sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İyileştirme bilgi sisteminin çalışma sistemi nedir?
2. Bilgi sisteminde en doğru veri aktarımı ne şekilde yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Afet sonrası
iyileştirme bilgi
sistemi

Kazanım
İyileştirme Bilgi
Sisteminin kullanımı ve
amaçları öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Bilgi Sistemi



Doğru Bilgi



Coğrafi tabanlı uygulamalar



Çözüm
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Giriş
Afet sonrası başarılı iyileştirme çalışmaları için afet öncesi planlama büyük önem
taşımaktadır. Genel bir kabule göre, iyileştirme çalışmaları ile ilgili planlama afet sonrası
yapılır. Sonuç olarak, yerel yönetimler, tıpkı acil durumlarda olduğu gibi iyileştirme
çalışmalarından da sorumludurlar ve bu sürece hazırlanmalıdırlar. Bu yüzden, afet öncesi
iyileştirme ve hazırlık planlarına ihtiyaç vardır.

14.1.AFET YÖNETİMİNDE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN YERİ
İyileştirme çalışmalarında kullanılacak hem ham verilerin, hem toplanan verilerin,
sistematik bir şekilde depolanabileceği, analizlere tutulabileceği, online veri alış verişi
yapılabilecek bir sisteme ihtiyaç duyulması doğaldır. Bilgi toplama, tasnifleme, işleme ve
dağıtma işlerini hızlandırmak, koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek ve mükerrer
çalışmalardan kaçınmak için, Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı “İyileştirme Bilgi Yönetim
Sistemi” gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır.
Ülkemizde en önemli konuların başında gelmesine karşın bir o kadarda göz ardı edilen
afet öncesi, afet sırasında ve sonrasındaki yönetim sistemlerinde bilgi teknolojileri etkin
çözümler sunabilmektedir.
Afet Yönetiminde Bilgi Sistemleri, Afetin her aşamasında, uygulamaları elektronik
ortamdan yapacak ve yönetecek altyapıyı sağlamalıdır. Afet yönetiminin temel aşamaları ve
afet yönetiminde temel katılımcılar düşünüldüğünde son derece kapsamlı bir iş olarak
görünmektedir.
Afetin her aşamasının yönetimi için farklı bilgilere ve altyapıya ihtiyacımız olabileceği
gibi aynı bilgi ve altyapıyı da farklı aşamalarda kullanabiliriz.
Bu nedenle afetleri yönetmek üzere kuracağımız bilgi sistemleri çok iyi şekilde
kurgulanmalıdır. Kulanıcılarının ise işlerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

14.2. AFET YÖNETİMİNDE CBS KULLANIMI
Bilgi teknolojileri içerisinde coğrafi veriler ile bu verilerle ilişkili olan veya olmayan sözel
bilgilerin tamamı entegre bir sistem içerisinde birlikte yönetilmelidir. Bu bağlamda tüm
dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coğrafi bilgi Sistemi (CBS), Yönetim Bilgi Sistemi
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entegre bilgi sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi çalışmaları yapılmakta, takdire değer
adımlar atılmaktadır. Bilgi sistemlerinin bu çerçevede kurulması ve yönetilmesinde geniş
kurumsal çözümler ile beraber veri bütünlüğü, veri standardı, veri güvenliği ön plana
çıkmaktadır.
Dünyada CBS teknolojisinin sunmuş olduğu Acil Çağrı, İkaz, afet yönetim sistemleri ve
analizleri, afet sonrası görüntü değişim analizleri ile durum tespit ve kaynak tahsisine yönelik
çözümler afet bilgi yönetim sistemlerinin derlediği veri ve uygulamalardan bazılarıdır.
Afet öncesi, afet sırasında ve afet sonrasında kullanılacak tum bilgi sistemlerinin bütününe
Afet yönetim bilgi sistemleri denmektedir (Şekil 14.1).
Afet Bilgi Sistemlerinin Temel Amaçları
 afet ve acil durumlara hazirlikli olmak,
 afetin tüm aşamalarinda etkin bir yönetim sağlamak için ortak bir veri havuzu
oluşturmak,
 gözlem verilerini kullanarak haritalama yapabilmek,
 bilgisayar ortaminda planlar yapabilmek ve bunlarin revizyonunu yapabilmek,
 veriye ulaşimi ve verinin paylaşilmasini kolaylaştirmak ve veri kullaniminin
etkinliğini artirmak,
 bilgisayar

ortaminda

analizler

yapabilmek

ve

karar

destek

mekanizmalari

oluşturabilmek,
 yapilan iş ve işlemlerin hizini artirmak.
BILGI SISTEMLERININ TEMEL BILEŞENLERI
Sistem Donanımları

Sistem Yazılımları

Haberleşme ve Aktarım
Sistemleri

 Sunucular

 Veritabanları

 Kablolu İletişim

 Yedekleme Üniteleri

 Işletim Yazılımları

 Kablosuz İletişim

 Ağ Altyapısı

 Güvenlik Yazılımları

 Uydu İletişim Sistemleri

 Masaüstü ve Dizüstü

 Analiz Yazılımları

 Mobil İletişim Araçları ve

Bilgisayarlar
 Mobil Cihazlar

Cihazları
Erken Uyarı Sistemleri
İkaz Alarm Sistemleri
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Afet yönetim bilgi sistemlerinde tespit, analiz ve yönetiminde yönetilen varlıklardan
öncelikle gerçekleşen bir olay ve olayın gerçekleştiği yeri ele alarak başlayabiliriz.
Olay yerinin kayıt altına alınmasından olay yerine yönlendirilecek ekibe aktarımına kadar
onlarca kelime ile tariflemeye çalışırız. Oysaki olay yerini harita üzerinde tek bir nokta ile
gösterip harita üzerinde olay yeri bildirimini yaptığınızda bizim için en kıt kaynaklardan biri
olacak olan zamanı en etkin şekilde kullanmış oluruz.

Şekil 0.1. Afet Bilgi Sistemleri için Basit şema*.

Afet yönetim bilgi sistemlerinde tespit, analiz ve yönetiminde yönetilen varlıklardan
öncelikle gerçekleşen bir olay ve olayın gerçekleştiği yeri ele alarak başlayabiliriz.
Olay yerinin kayıt altına alınmasından olay yerine yönlendirilecek ekibe aktarımına kadar
onlarca kelime ile tariflemeye çalışırız. Oysaki olay yerini harita üzerinde tek bir nokta ile
gösterip harita üzerinde olay yeri bildirimini yaptığınızda bizim için en kıt kaynaklardan biri
olacak olan zamanı en etkin şekilde kullanmış oluruz (Şekil 14.2).

*http://ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/DepremSite/Pages/TsunamidenKorunmakIcinNeYapilabilir.aspx

294

Şekil 0.2. Olay yerlerinin belirlenmesi ve gerçekleşen olaylara göre kentteki sıcak (sorunlu) bölgelerin
belirlenmesi (İlter ve Özkeser, 2007).

Dünyada Afet yönetim bilgi sistemleri kapsamında il bilgi sistemleri temeli esas
alınmaktadır. Kente ait varlıkları CBS tabanlı tek bir kaynak üzerinde dinamik olarak kayıt
altına alabilmek, yönetebilmek ve analiz edebilmek afet yönetim bilgi sistemlerinin ilk
aşamasını oluşturmaktadır.
CBS ile varlıkların kente ait mevcut kullanımları, örneğin fırınlar ve soguk hava depoları
gibi kullanım yerlerini tespitini sağlamaktadır. Bu kullanım yerlerinin kapasiteleri ve bu
kullanım yerlerinin diger hastahane gibi önemli kullanım yerleri ile ilişkilerini ve de ulaşım
hatlarını çıkarabilmektedir. Afet anında ise bu kullanımların potansiyel gıda temin ve ölümcül
olaylarda depolama yerleri olarak kullanılabilir yapısını ve de bu mekanlara ulaşımı
kolaylaştırmaya yönelik alternatif yolların tespiti imkanını bize sunmaktadır.
Afet için hazırlanan acil durum yönetim planlarını CBS tabanlı il bilgi sistemlerine
aktarmak ve il bilgi sistemlerinin afet sırasında etkin karar destek sistemlerinde kullanımını
sağlamak tüm dünyada gerçekleştirilmekte veya gerçekleştirilmesi için çalışmaları
yürütülmektedir.
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Şekil 0.3. Acil Çağrı Sistemleri (İlter ve Özkeser, 2007).

Acil Çağrı sistemleri ilede telefonunuzu elinize aldığınız anda başlayan ve olay yerinde
mudahale sonrası bildirim ile tamamlanan bir iş, süreç yönetim bilgi sistemi sağlanmış
olmaktadır. Özellikle dünyada 911 sistemler olarak karşımıza çıkan Ülkemizde de
gerçekleştirilme çalışmaları yürütülen bu sistemlere yönelik dünyada yaygın kullanımı ile
kanıtlanmış CBS tabanlı çözümler karşımıza çıkmaktadır (Şekil 14.3).
Bu sistemler ile telefonunuz ile çevirdiğinizde size cevap veren operatör bulunduğunuz
adresi iletişiminizi sağlayan tedarikçi ile yapılan anlaşma sayesinde temin edebilmektedir.
Olay yerinin tespiti ile söz konusu olayın bilgiler ışığında olay niteliği belirlenmekte ve
arazide konumları takip edilen ekiplerden olayın niteliğine en uygun ekip veya ekipler
otomatik olarak olay yerine yönlendirilebilmektedir. Yönlendirilen ekibe olay yerine en kısa
sürede erişim yolunu vermektedir. Bütün bu aşamaların her birinde teknolojinin kullanımının
bize en büyük kazanımı en değerli olan kaynak zamandır.
Afet sonrasında afetin etkileşiminin analizinde en önemli güncel veri kaynağımız uzaktan
algılama teknolojilerinin bize sunduğu kaynaklardır. Afet öncesi çekilen yüksek çözünürlüklü
bir uydu görüntüsü ile afet sonrasında çekilen uydu görüntüleri üzerinde değişim analizleri
yapılarak afetin etkileri çok kısa sürelerde analiz edilebilmektedir.
Özellikle kriz anında Kriz Merkezlerinin nerelerde oluşturulacağı, araç park sahalarının
tüm il bazında yerlerinin belirlenip acil müdahale gerektiren durumlarda hangi yollardan
hangi tür araçların geçeceği, fırınların ve soğuk hava depolarının yerlerinin tespit edilmesi ve
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herhangi bir afet durumunda Hastahane gibi kullanılacak tesislerin yerlerinin tespiti yine CBS
kullanılarak yapılabilmektedir.

14.3.AFET YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ SETLERİ

•

VERİLER (Özellikle Mekansal Veriler)
 Afet Öncesi Risk Belirlemeye Yönelik Temel Veriler
 Müdahale Etmek Adına;


Afetin Etkilerini ve Yayılımını Gösteren Gerçek Zamanlı Veriler



Ülke Kaynaklarını Gösteren Veriler

 İyileştirme Çalışmalarının Verileri;
Ham veriler: Jeolojik haritalar, jeomorfolojik haritalar, topoğrafik haritalar, arazi
kullanımı haritaları, çevre düzeni planları, hidrojeolojik haritalar, drenaj ağı haritaları, yol
(ulaşım) haritaları, eğim & bakı haritaları, sismotektonik haritalar, makro – mikro ölçekli afet
tehlike, yoğunluk, duyarlılık haritaları, nüfus yoğunluğu haritaları, demografik haritalar, iller,
ilçeler, köyler, poi (önemli yerler) haritaları, hâlihazırlar, kadastral haritalar, uydu ve hava
fotoğrafları, nazım / uygulama imar planları, orman sınırı haritaları gibi verilerdir (Şekil
14.4).
Dinamik veriler: Hasar tespit haritaları - formları, afetzede isim listeleri, ölüm–
yaralanma yoğunluk haritaları, hasar yoğunluk haritaları, ekip dağılım haritaları, alternatifli
yer seçimi haritaları, yer seçimi raporu formları, hak sahipliği formları, hasarı gösteren uydu
ve hava fotoğrafları, mülkiyet, afetzede tercihleri gibi veriler bu sınıfa girmektedir*.
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Şekil 0.4. Afet öncesi veriler

14.3.1.Afete Müdahale Verileri
 Kaynaklar (İnsan ve Ekipman)
 Tesisler
 Raster ve Vektör Haritalar
 Hasar Dağılım Haritaları
 Karar Destek Mekanizmaları vb.

14.3.2.Afet Yönetiminde İyileştirme Verileri
 Jeolojik Etütler ve Afetzedeler
 Hasar Tespitleri ve Afetzedeler
 Haksahipliği Çalışmaları
 Yerseçimi Çalışmaları
 Harita ve Planlama İşleri
 Etüt, Proje Takibat
 Yatırım Programı vb.
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Depremde hasarlı alanların tespiti ve izlenmesi, geçici yerleşim alanlarının kapasiteleri ile
birlikte takibi, yeni yerleşim alanlarının analizi ve tespiti, arazi kullanım bilgilerinin tutulması
ve sorgulanması gibi birçok uygulama oluşturulan CBS ile gerçekleştirilebilmektedir (İlter ve
Özkeser, 2007).
Afet yönetiminde bilgi sistemlerinin temel çıktıları
 Tehlike Haritaları
 Afet Ve Acil Planları Ve Ekleri Haritalar
 Zarar Görebilirlik Analizleri Ve Hasar Dağılım Haritaları
 Risk Analizleri Ve Haritaları
 Etkili, Hızlı Ve Daha Koordineli Müdahale
 Hasar Tespit Çalışmaları Ve Haritaları
 Yerseçimi, Halihazırlar Ve İmar Planları

14.4.AFAD – AFET YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMLERİ

 ULUSAL AFET/ACİL DURUM YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ
(AYBİS) (MÜDAHALE)
 AFET BİLGİ SİSTEMİ
(ABİS) (İYİLEŞTİRME)

14.4.1.ABİS (İyileştirme Bilgi Sistemi)
Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM)’nden Başkanlığı’na devrolmuş, Dünya Bankası
kredisiyle Gerçekleştirilen MEER (Marmara Depremi Acil Yardım Yeniden Yapılandırma)
projesi kapsamında 2006 yılında başlayıp 2007 yalında faaliyete geçmiştir (Şekil 14.5).
ABİS ile merkezi bir bilgi işlem birimi ve çeşitli sunucular ile veri deploama ve
yedekleme üniteleri kurulmuş, kapatılan AİGM’nin faaliyetlerinin elektronik ortamda iş
akışlarını sağlanmış ve bir veritabanında depolanmasına imkan verilmiştir. Türkiye Ulusal
Afet Arşivi web portalı yayına başlamıştır*.
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Şekil 0.5. Kapatılan Afet İşleri Kampüs Alanı Ağ Şeması*.

Bu sistem asıl olarak şu anda İyileştirme Daire Başkanlığının iş ve işlemlerini
otomasyona bağlayan bir sistemdir. Ayrıca, TUAA (Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi)
için de veri üretmektedir (Şekil 14.6,7)*.
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Şekil 0.6.Afad Türkiye Ulusal Afet Arşivi web Portalı*.

Şekil 0.7. Ulusal sismolojik gözlem ağı*.

*http://www.dsi.gov.tr/docs/sempozyumlar/2-2-afet-bilgi-sistemleri-ve-%C3%BClkemizdekikullan%C4%B1m%C4%B1---sinan-demir.pdf?sfvrsn=2
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BÖLÜM SONU SORULARI
1. Aşağıdakilerden hangisi İyileştirme Bilgi Yönetim Sisteminin kurulma amacı değildir?
a) Bilgi toplamak
b) Koordinasyonu sağlamak
c) Mükerrer çalışmalardan kaçınmak
d) Toplanan verilerin sistematik bir şekilde depolanması ve analiz edilmesi
e) Tasnif işini yapmamak

2. Aşağıdakilerden hangisi Afet Bilgi Sistemlerinin temel amaçlarından değildir?
a) Afet ve acil duruma hazırlıklı olmak
b) Gözlem verileriyle haritalama yapabilmek
c) Afetler ve acil durumlarda veri erişimini ve paylaşımını kısıtlamak
d) Bilgisayarda analiz yapmak
e) Karar destek mekanizması oluşturmak

3. Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası iyileştirme verilerinden değildir?
a) Jeolojik Etütler ve Afetzedeler
b) Hasar Tespitleri ve Afetzedeler
c) Haksahipliği Çalışmaları
d) Harita ve Planlama İşleri
e) Afet Hazırlık Çalışmaları
4. Aşağıdakilerden hangisi afet bilgi sisteminin temel çıktılarından değildir?
a) Tehlike Haritaları
b) Ekonomik Düzeltme Çalışmaları
c) Zarar Görebilirlik Analizleri Ve Hasar Dağılım Haritaları
d) Risk Analizleri Ve Haritaları
e) Etkili, Hızlı Ve Daha Koordineli Müdahale
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5. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sistemleri datasetlerinden değildir?
a) Afet Öncesi Risk Belirlemeye Yönelik Temel Veriler
b)Afetin Etkilerini
c)Yayılımını Gösteren Gerçek Zamanlı Veriler
d) Maden Yerleşim Verileri
e) Ülke Kaynaklarını Gösteren Veriler
6. Aşağıdakilerden hangisi haberleşme ve aktarım sistemlerinden değildir?
a) Kablolu İletişim
b) Kablosuz İletişim
c) Sunucular
d) Uydu İletişim Sistemleri
e) Mobil İletişim Araçları ve Cihazları
7. Türkiye’de kullanılan AFAD afet bilgi sistemleri nelerdir?
8. Afet yönetiminde CBS kullanımının amaçları nelerdir?
9. Bilgi sistemlerinin temel bileşenleri nelerdir?
10. Afete müdahale verileri nelerdir?

CEVAP ANAHTARI
1.E 2.C 3.E 4.B 5.E 6.C

303

KAYNAKLAR
Acaroğlu, İ., 1975. Deprem ve Geri Kalmışlık. Mimarlık Dergisi, 8-9 : 8-10.
AFAD, 2014. Müdahale, İyileştirme ve Sosyoekonomik Açıdan 2011 Van Depremi, T.C.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Raporu, Ankara.
Akcan E.F., 1998. İstanbul’da Suç Zanlısı Kadınlarda Kişilik Özelliklerinin Saptanması;
Bunların Göç Ve Suç Özellikleri İle İlişkilendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul.

America Psychiatric Association, 1994, Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, 4th edn (DSM IV) American Psychiatric Press: Washington DC.
Aslan, H. ve Ünlü, A., 2010. Afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde yer değiştirme ve yere
bağlılığın değerlendirilmesi: Düzce örneği, itüdergisi/a mimarlık, planlama, tasarım
Cilt: 9, Sayı: 1, 43-53.
Balcıoğlu İ., 2002., Medikal Ve Psikososyal Açıdan Göç Olgusu. Alfabe Basım Yayın,
İstanbul.
Balcıoğlu, İ., 2015. AFET PSİKOLOJİSİ, AUZEF, Acil Durum ve Afet Yönetimi, İstanbul.

Brown, B.B. ve Perkins, P.B, 1992. Disruption in place attachment. In I. Altman and S. Low
(Eds), Place attachment (279–304) New York: Plenum press.

Brown, B., Perkins D. ve Brown G., (2003). Place attachment in a revitalizing neighborhood:
Individual and block levels of analysis, Journal of Environmental Psychology, 23,
259–271. 7
Canatan K., 1990. Göçmenlerin Kimlik Arayışı. Endülüs Yayınları. İstanbul.

Canter D., 1977. The psychology of place, London The Architectural Press.
304

Cezayirli, G., 1994. Afet Etkilerinin Önlenmesinde Şehir Plancılarının Rolü. Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı İle Belediyeler, Yıl: 8, Sayı 23, Eylül- 1994, ss. 38 - 42.
Cüceloğlu, D., 2010, İnsan ve Davranışı, ISBN:9751402506, İstanbul, Remzi Kitabevi, 591s.

Cunny F.C. (1989). Use of the Military in Humanitarian Relief, Intertect Relief and
Reconstruction Corp, Dallas, Texas, USA.
Çalışkan, Z, 2013., Sosyal Çevre ve Sağlığımız. Koruyucu Sağlık Rehberi (Eds. Yakıncı
Cengiz ve Yeşilada Erdem). Yorum Basın Yayın Sanayi LTD.ŞTİ.2.Baskı : Ekim
2013 Ankara- Genişletilmiş 2. Baskı (Türk Eczacılar Birliği Eczacılar Akademisi.
Demirel, S., 2005. Production of space in postearthquake region: Three cases from Düzce,
Master Thesis, METU, Ankara.
Durmuş, A., 1996. Afete Maruz Kalan Bölgelerde Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlarve
Çözüm Önerileri. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İle Belediyeler, Yıl : 10, Sayı; 32,
Ankara, Aralık - 1996, ss. 25 - 27.
Egrünay, O., 2007, “Türkiye’nin Afet Profili”, TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı,
Ankara.
Ergünay, O. ve Özmen, B.2013. Afet Yönetimi Açısından Van Depreminden Elde Edilen
Dersler, II. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay.
Ersoy, M.2009. Kentsel Planlamalarda Arazi Kullanım Standartları. TMMOB Şehir Plancıları
Odası ISBN:978-994-489-702-0. Ankara.
Ervan, M. K.1995. Acil Durumlarda Kullanılabilecek Demontabl Yapıların Tasarım
Kriterlerinin Belirlenmesine Yönelik Kavramsal Bir Model. Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü, Ankara.

305

Fukumoto, Y., 2006. Achievements and Issues of Earthquake affected Urban Reconstruction
Projects and Suggesstions, Presentation at JICA Asian Training Center, Kobe, Japan.
Geray, C. (1977). Türkiye’de Yıkım (Afet) Olayları Karşısında Önlemler ve Örgütlenmeler.
Amme İdaresi Dergisi, 10/3, Eylül, 91-114.
GÜDER,N., ve ÖSGD, 2006., “STK’lar için Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi”,
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Yayınları, Ankara, 2006,
Gökçe,O. ve Tetik, Ç., 2012. Teoride ve Pratite Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları, Kitap,
270sf., Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yayını, Ankara.
Gülkan, P., Balamir, M. ve Yakut, A., 2003. Afet Yönetiminin Stratejik İlkeleri: Türkiye ve
Dünyadaki Politikalara Genel Bakış. ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Ankara, 61 s.

Hofmann C. ve Hudson L. (2009). Military Responses to Natural Disasters: Last Resort or
Inevitable Trend, September 44, 29-31.

Hodging S., 1996. Mednick, Brennan P.: Mental Disorder And Crime. Arch Gen Psychiatry,
53: 489-496.
İçli T., 1993. Türkiye’de Suçlular: Sosyal Kültürel Ve Ekonomik Özellikleri. Atatürk Kültür,
Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 1993.
İçli T., 1995. Ailede Kadına Karşı Şiddet Ve Kadın Suçluluğu. T.C. Devlet Bakanlığı Kadının
Statüsü Ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara 1995.
İlhan, M.A. 2013., Afetler ve insani yardım operasyonlarında silahlı kuvvetlerin rolü,
Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2 (1), 107 – 129.
İlter, H.B., Özkeser, İ. 2007. Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Afet ve Acil Durum Yönetim Bilgi
Sistemleri, TMMOB Afet Sempozyumu.

306

İskender, H., ve EDOĞAN, N., 2007., “Afet Durum İyileştirme Planlamasında Gönüllü
Kaynakların Yönetimi” , TMMOB Afet Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara.
İSMEP, 2006, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi, “Afete
Müdahalede Gönüllülük Sisteminin Değerlendirilmesi” , İstanbul Valiliği-İl Özel
İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, Final Rapor, 2006.
Işık, A., 2012, Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İyileştirme Daire Başkanlığı Van
Depremi İyileştirme Çalışmaları, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber
Bülteni, 2012/3, 30-38.
İTÜ Afet Yönetim Merkezi, 2001. Acil Durum Yönetim İlkeleri, İstanbul, 1:12-15.
JICA, 2004. Türkiye’de Doğal Afetler Konulu Ülke Strateji Raporu, Temmuz, Ankara.
Kadıoğlu, M., 2008. Küresel iklim değişikliğine uyum stratejileri. Kar Hidrolojisi
Sempozyumu Bildiri Kitabı 27-28 Mart 2008 Erzurum, DSi 8. Bölge Müd. Yay., 6994.
Kadıoğlu, M., 2011, “Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek”,
İstanbul; T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını.
Kadıoğlu M., 2015. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Acil Durum ve Afet
Yönetimi 2015-2016 Ders Notları.
Karancı, N., 2008. Afet Zararlarını Azaltmada Psikolojinin Önemi, Afet zararlarını
azaltmanın temel ilkeleri, JICA türkiye ofisi, yayın no: 2, s51-59, Ankara.
Kaya, M., 2013, «Türk kamu yönetiminde gönüllülük ve afet yönetimi », Yüksek Lisans Tezi,
Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 199s., Ankara.
Kula N., 2002, Deprem ve Dini Başa Çıkma., Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
2002/1, s:234-255.
307

Limoncu, S., (2007). «Türkiye’de Yeniden Yapım Aşamasında Yaşanan Sorunlar ve
Öneriler», International Earthquake Symposium, Kocaeli, October 22-26.
Maral, H., Akgün, Y., Çınar, A.K. ve Karaveli, A.S. 2015., İzmir’deki afet sonrası toplanma
ve acil barınma alanları üzerine bir değerlendirme, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği
ve Sismoloji Konferansı 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR.
Mersin, O. Ve Şahin, N.2009.İzmir Afet Riskini Azaltma Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
İzmir Valiliği Yayınları, 35-49.Oliver Smith (1996)
Öğütçen, H.1999. Deprem Üzerine Düşünceler. İdarecinin Sesi Dergisi,XIII/76, EylülEkim, 23-24.
Özden, A.T.,2004, Senirkent’de afet sonrası kalıcı konut uygulamalarının değerlendirilmesi,
İTÜ FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, 126s, İstanbul.
Özdikmen, T .,2015. Afet ve Acil Durum Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 68-69, Ankara.
Özer, Y. 2000., (22 Ağustos 1999). Yönetim Depremi. Hürriyet İnternet.

Özkazanç, S., 2015, «SOSYAL, MEKÂNSAL VE EKONOMİK BOYUTLARIYLA
AFETZEDE KONUTLARI», 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji
Konferansı 4-16 Ekim 2015 – DEÜ – İZMİR.
Özmen, B., 2000. 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depreminin Hasar Durumu (Rakamsal
Verilerle). TDV/DR 010-53, Türkiye Deprem Vakfı, 132 sayfa.
Özmen, R. 2016., Afet sonrası iyileştirme sürecinde devletin rolü, Planlama Uzmanlığı Tezi,
T.C. Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel gelişme ve yapısal uyum genel müdürlüğü,
Yayın No: 2952, ISBN 978-605-9041-70-6, Ankara.

Relph, E., 1976. Place and placelessness. London: Pion

Ryden, K. 1993. Mapping the Invisible Landscape: folklore, writing, and the sense of place,
Iowa City: University of Iowa Press.

Sack, R.D. 1997. Homo Geographicus: A Framework for Action, Awareness, and Moral
Concern. altimore: Johns Hopkins.
308

Sarp, N., 1999. Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet
İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Deprem Araştırma Bülteni,
XXVI, 81, Temmuz 1999: 10-54.
Sey, Y., 1999, “Deprem Bölgelerinde Yerleşme ve Konut”, Mesa Yayınları, 1999, Ankara,
60.
Sey, Y. ve Tapan, M., 1987. Afet Sonrasında Barınma ve Geçici Konut Sorunu Rapor 1,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Schrader, J.Y. 1993. The Army’s Role in Domestic Disaster Support: An Assesment of Policy
Choises, USA: RAND.

Smith, G., 2010. Lessons from the United States: Planning for Post-Disaster Recovery and
Reconstruction. The Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies Volume :
2010- 1.

Stedman, R. C., 2002. Toward a social psychology of place: Predicting behavior from placebased cognitions, attitude, and identity, Environment and Behavior, 34, 561–581.

Steele, F., (1981). The Sense of Place, Boston: CBI Publishing Company.

Stokols, D. and Schumaker, S. A.,1981., People in places: A transactional view of settings. In
J. Harvey (Ed.), Cognition, social behavior and the environment. New Jersy:
Erlbaum.
Şahin, N., 2009. Afet Yönetimi ve Acil Yardım Planları. TMMOB İzmir Kent Sempozyumu,
İzmir.
Şengezer, B., 2002. “Japonya ve ABD’de Afet Yönetimi, Kentlerin Depreme Karşı
Hazırlanması”, Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği Sempozyumu,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyük kent Şubesi, 8-9 Şubat 2002, İstanbul, 3762.
309

Tercan, B., 2001. Post Earthquake Relocation Process in Yalova, Master Thesis, METU,
Ankara.
Türkdoğan O., 1996. Sosyal Şiddet Ve Türkiye Gerçeği, Timaş Yayınları, İstanbul.
Tüzün, E. 2002., Ev / yaġama mekanı: afet sonrası gereksinimler, İTÜ, FBE, Yüksek Lisans
Tezi, yayımlanmamış, ss.170., İstanbul.
Uğurlu M., Bakım B., Güveli M., Karamustafalıoğlu K.O., Soydal T., Ergüder T., 2003., Afet
Yaşantıları, Afet Psikiyatrisi ve Bingöl Depresi Sonrası Ruhsal Müdahale Programı,
Düşünen Adam; 16(4):203-210.
Uzunbıçak, L. 2005, Yerleşim Yerlerinde Afet ve Risk Yönetimi, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi.
Ünal, Z.G., ve Vatan, M., 2012., Doğal afetlere yatkın bölgelerde geleneksel dokuyu ve
mekanın ruhunu korumak, Mimarlık Dergisi, 365. Sayı, (Mayıs – Haziran), 2012.
Yılmaz, A. 2003. Türk Kamu Yönetiminin Sorun Alanlarından Biri Olarak Afet Yönetimi,
PEGEM A Yayıncılık, Ankara.
Yılmaz S. ve, Işıtan İ., 2012, Doğal Afetlerin Psikososyal Sonuçları: Van Depremi Örneği.
Toplum Bilimleri. Ocak-Haziran 2012, 6 (11): 7-29.

310

