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

ÖNSÖZ
Afetin toplum üzerindeki etkilerinin azaltılması kuşkusuz toplumun; afetler konusunda
bilinçlendirilmesi, gerekli bilgi-donanıma sahip olmaları, afetlerin zararlarını azaltıcı önlem ve hazırlık
faaliyetlerinin yapılması, afet sırası ve sonrasındaki müdahale ve iyileştirme aşamalarının etkin bir
şekilde uygulanması ve tüm bu süreçlerin tamamının merkezi ve yerel yönetimler bazında iyi
yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Aksi halde, kaynağı ne olursa olsun meydana gelecek bir acil
durumun afete dönüşmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle Afet Yönetimi’nin tüm bu süreçleri
kapsayacak şekilde etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, “Merkezi ve Yerel
Yönetimlerde Afet Yönetimi”nin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için bu ders notları hazırlanmıştır.
Ders notunun hazırlanması aşamasında birçok kaynaktan yararlanılmış ve bazı kaynaklardan olduğu
gibi alıntılar yapılmıştır. Kaynak belirtmede gözden kaçanlar olmuşsa kaynak sahibinden şimdiden
özür diler anlayış göstermesini beklerim. Ders notları, çeşitli hataları da içerebilir. Hem bu hataları
gidermek hem de gelecekte ders notlarını daha da iyileştirmek, zenginleştirmek için sizlerin önerilerine
ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle her türlü öneri ve bildirimlerinizi nurullah@istanbul.edu.tr elektronik
adresine gönderebilirsiniz. Faydalı olması dileğimle.
Doç. Dr. Nurullah Hanilçi
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YAZAR NOTU
Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimini ders notları birçok kaynaktan faydalanılarak
hazırlanmaya çalışılmıştır. Daha detaylı bir şekilde konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen
okuyucuların “Yararlanılan Kaynaklar” kısmında belirtilen kaynaklara başvurabilirler.
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BÖLÜM 1
TÜRK KAMU YÖNETİMİNE GENEL BAKIŞ
Ülkelerde kamu yönetimi sistemleri farklılıklar göstermekte ve her ülkedeki kamu yönetimi yapısı
ve işleyişi zamanla gelişirerek şekillenmektedir. Bu farklılık, ülkelerin iç dinamikleri ile bağlantılı
olmak üzere, yasal, kültürel, sosyal, siyasal, ekonomik ve tarihsel faktörlerin etkisiyle ortaya
çıkmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin kamu yönetimi sisteminin de kendine özgü nitelikleri
bulunmakta ve çeşitli ülkelerin kamu yönetimi sistemleri ile benzerlik ya da farklılıkları
bulunmaktadır.
Bu ders kapsamında Türk kamu yönetimi, kamu yönetiminde yer alan kurum ve kuruluşların neler
olduğu ve her birinin görevlerinin neler olduğu bu bölümde kısaca tanıtılacaktır.. Bu bölümde
büyük ölçüde Şahin (2014)’den yararlanılmıştır.
1.1. Devletin Yetkili Organları
Türkiye’nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik olmak üzere dört alan üzerinde
kurulmuştur. İdari alan merkezi yönetim ile yerel yönetim parçalarından, Askeri yönetim
Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde ordu örgütlenmesi şeklinde, Adli yönetim Hâkimler Savcılar
Yüksek Kurulu (HSYK) yönetiminde mahkemeler sisteminden, Akademik yönetim ise Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK) yönetiminde üniversitelerden oluşmaktadır (Sayan, 2009).
Türkiye’de “devlet” örgütlenmesi denildiğinde;
Devletin ulus devlet biçiminde belirlenmesi,
Merkeziyetçiliğe dayanması,
Hukuk devleti olması,
Toplumsal iradenin mecliste olması,
Laiklik ilkesi temelinde kurulmuş üniter bir devlet olması
gibi temel özellikleri içermektedir.
Modern devletin temelini oluşturan bu özellikler Türkiye’de Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini
de içine alan beş anayasal dönemde oluşmuştur. Bunlar;
İlk anayasa olarak bilenen 1876 tarihli Kanuni Esasi,
Kurtuluş Savaşı dönemine ait olan 1921 Anayasası,
Cumhuriyet rejiminin “kuruluş anayasası” olan 1924 Anayasası,
1961 Anayasası
Bugün için yürürlükte olan 1982 Anayasasıdır.
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Ancak yazıldığı günden beri günümüze kadar 1982 anayasasında birçok değişiklikler yapılmış ve 15
Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe kalkışmasından sonra da mecliste grubu bulunan 3 siyasi parti
tarafından ortaklaşa anaysa değişiklik paketi hazırlanmaktadır.
Türkiye’nin yönetim yapısının genel ilkesi 1982 Anayasasının 123. maddesinde belirlenmiştir. Buna
göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri
“merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” esaslarına dayanmaktadır. Türkiye’de yerinden
yönetim kuruluşları yer yönünden ve hizmet yönünden olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yer
yönünden yerinden yönetim kuruluşları il özel idareleri, belediyeler ve köyler yani yerel
yönetimlerdir. Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarına ise Üniversiteler, Kamu İktisadi
Teşebbüsleri, Barolar, Ticaret ve Sanayi Odaları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar örnek olarak
verilebilir. Bunlar kamu hizmetlerini yerine getirme amacıyla kurulan, kendi kamu tüzel kişilikleri
bulunan, kendi bütçeleri olan, kendi karar ve yürütme organlarına sahip yönetim birimleridir. Ancak
yapılan çalışmada idari alan merkezi yönetim ve yerel yönetimlerle sınırlı tutulmuş, hizmet yerinden
yönetim kuruluşları çalışmanın kapsamına dâhil edilmemiştir (Özkal Sayan, 20009).
Modern devlet, gücün tek bir organda yani yasamada veya yürütmede veyahut da yargıda toplandığı
bir devlet olarak kurgulanmamaktadır. "Güç, kötüdür, mutlak güç mutlak kötüdür” ilkesi gereği,
gücün tek bir elde veya organda toplanması hoş görülmemektedir. Bu yüzden, devletin kullandığı
gücün, önce üçe, sonra da her güç kendi içinde daha küçük parçalara bölünmektedir. Anayasamıza
göre devletin yetkili organları, yasama, yürütme ve yargı olarak üçe ayrılmaktadır (Şahin, 2014).
1.1.1. Yasama
Yasama, genel anlamıyla anayasanın verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve
yürürülükte kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir ve bu yetki anayasamızın 7.maddesine göre devredilemez.
Kuşkusuz, başka organlar da kurallar koyabilir. Ama diğer organların koyduğu kurallar, yasama
organı tarafından konulan anayasaya ve anayasaya uygun olarak çıkarılmış yasalara aykırı olamaz.
Buna anayasanın üstünlüğü ilkesi de denir. Bu ilke, yasamaya ayrı bir değer katmaktadır. Bu
değerin kaynağı, demokrasi teorisinde yatmaktadır. Çünkü demokrasi teorisine göre "Hakimiyet
kayıtsız şartsız milletindir" (Şahin, 2014). Türkiye'de yasamadan kastedilen TBMM’dir. Yasama
örgütü, sadece milletvekillerinden ibaret değildir. Kamuoyunun genel algısı, TBMM'nin sadece yasa
yaptığı şeklindedir. Belki de pek çok kimse Meclisi genel kuruldan ibaret bir örgüt olarak tahayyül
etmektedir (Şahin, 2014). Oysa genel kurul ve milletvekilleri, bu örgütün küçük ama önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Meclis, esas itibariyle yasal düzenlemelerin müzakere edildiği ve karara
bağlandığı yerdir. Ama bu yapılırken pek çok görevin yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin,
Mecliste çok sayıda evrak işi bulunmaktadır. Bunlar için ilk bakışta fark edilmeyen geniş bir
bürokrasinin oluşturulduğu görülmektedir (Şahin, 2014,) (bkz. Şekil 11).
Yasama örgütünün, organik anlamda kamu yönetiminin içinde değerlendirilmediğini belirtmek
gereksizdir. Ama Meclisin çatısı altında bulunan ve Şekil 1'de görülen çok sayıda birim, işlevsel
anlamda kamu yönetiminin bir parçasını oluşturmaktadır. Örneğin personel işlerinden sorumlu
birim, Mecliste çalışan memurların işe alınmaları, işte yükseltilmeleri ve işten ayrılmaları
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konusunda görev üstlenmiş durumdadır. Bu birimin yaptığı işlerin tamamı, yönetsel faaliyetlerdir ve
kamu yönetimi kapsamında değerlendirilir (Şahin, 2014).

Şekil 1: TBMM teşkilat şeması (Kaynak:
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/teskilat_ozgecmis.teskilat_sema

)

1.1.2. Yürütme
Yürütme, genel anlamıyla devletin yasama organı tarafından konulan kurallarını uygulayan
bölümüdür. Yürütme organı Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşmaktadır. Ama bu genel
başlığın altında çok sayıda alt birimin var olduğunu ve her birimin de farklı ilkeler çerçevesinde
örgütlendiğini ve yine birimler arasındaki ilişkilerin de farklılık arz ettiğini belirtmek gerekir (Şahin,
2014).
Parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkelerde yürütme organının saf bir yürütme organı olmadığını
belirtmek gerekir. Kuralların konulması yasama, uygulanması ise yürütmedir. Oysa parlamenter
demokraside yasama, büyük ölçüde hükümetle iç içe geçmiş durumdadır. Yasama organında
çoğunluğu oluşturan parti (veya partiler) aynı zamanda hükümet etmektedir. Kanun teklifleri veya
tasarıları, daha çok, hükümet tarafından gelmekte; aksinin olduğu durumlarda da, hükümet
çoğunluğunun istemediği kanunlar Meclisten geçememektedir (Şahin, 2014).
Bu nedenle, parlamenter demokrasilere bakanlar, organik anlamda yürütmenin aynı zamanda
yasama faaliyetlerine de karıştıklarını göz ardı etmemelidirler. Örneğin her bakan, bir taraftan
siyasi kimliğiyle yasama faaliyetinin içinde yer alacak, diğer taraftan, bakanlık yaptığı örgütün
yöneticisi olarak yürütme faaliyetlerini yerine getirecektir. Bir başka ifadeyle başbakan ve bakanlar,
parlamenter demokrasilerde hem kararları alanların hem de uygulayanların arasında yer alırlar
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(Şahin, 2014).
1.1.3. Yargı
Genel anlamıyla yargı, devletin yasama organı tarafından konulan kuralların uygulanmasında ortaya
çıkan uyuşmazlıkları çözen bölümüdür. Ama bu genel başlığın altında çok sayıda alt birimin var
olduğunu ve her biriminde farklı ilkeler çerçevesinde örgütlendiğini yine bu birimler arasındaki
ilişkilerin de farklılık arz ettiğini belirtmek gerekir.
Her şeyden önce yargı örgütü, yönetsel yargı adli yargı ve de askeri yargı olmak üzere üçe
ayrılmaktadır. 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması sonrasında parlamentodaki 3 siyasi partinin (AK
Parti, CHP ve MHP) uzlaşmasıyla ortaklaşa olarak hazırlanmakta olan anayasa değişikliği
paketinde HSYK’nın yeniden yapılandırılarak askeri yargının kaldırılması hedeflenmektedir.
1.1.3.1. Yönetsel Yargı
Yönetim ile bireyler arasında yönetsel işlem ve eylemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar
yönetsel yargı tarafından çözülür. Yönetsel yargı sistemi, en alt düzeyde (i) idare mahkemeleri ve
vergi mahkemeleri, onun üstünde (ii) bölge idare mahkemeleri ve en üstte de (iii) Danıştay
olmak üzere üç kademeli bir şekilde örgütlenmiştir. Danıştay, ikili bir işleve sahiptir. Bir taraftan
yönetsel yargıda en üst derece mahkemesi, diğer taraftan, bakanlar kuruluna yardımcı olan bir
danışma örgütü olarak görev yapmaktadır ve bu özelliği ile de devletin en yüksek danışma
kuruluşudur.
1.1.3.2. Adli Yargı
Adli Yargı, anayasa, idari ve askeri yargı dışında kalan yargısal faaliyetleri kapsayan yargı türüdür.
Diğer yargı türlerine oranla adli yargı, uygulama alanı en geniş olan yargı türüdür. Adli yargıda özel
hukuk alanına giren konularda ilk derece mahkemesi olarak sulh hukuk mahkemeleri, asliye hukuk
mahkemeleri, ticaret mahkemeleri gibi genel mahkemeler ile tüketici mahkemeleri, iş mahkemeleri,
kadastro mahkemeleri gibi özel mahkemeler yer almaktadır. Onların üstünde ise üst derece
mahkemesi olarak Yargıtay yer almaktadır. Yeni bir düzenlemeyle bu iki düzey arasında bir de
bölge adliye mahkemeleri (istinaf mahkemeleri) kurulmuştur (Şahin, 2014). İstinaf mahkemelerinin
görevi, mahkeme kararlarının bir kez daha incelenmesi, denetlenmesi adli hataların ortadan
kaldırılarak doğru ve adil kararlar verilmesine hizmet etmektir. Özellikle istinaf mahkemelerinde
görev yapacak hâkimler tecrübeli ve uzmanlaşmış olanlar arasından seçileceğinden ve toplu olarak
çalışacaklarından kararların en az hatayla alınmasının sağlanacağı hedeflenmiştir.
Ceza yargısında ise ilk derece mahkemesi olarak sulh ceza mahkemeleri, asliye ceza mahkemeleri,
ağır ceza mahkemeleri gibi genel mahkemeler ile çocuk mahkemeleri, trafik mahkemeleri gibi özel
mahkemeler yer almaktadır. Ceza yargısında da temyiz mercii Yargıtay’dır (Şahin, 2014).
1.1.3.3. Askeri Yargı
Askeri Yargı, askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleri ile asker
kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan
uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler” olarak tanımlanmaktadır. Askeriyede
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yönetsel eylem ve işler için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi görevlidir. Bunun dışında, askeri ceza
hukuku alanında görevli biri disiplin mahkemeleri, biri de ilk derece askeri ceza mahkemeleri
bulunmakta, onun üstünde de temyiz mercii olarak Askeri Yargıtay yer almaktadır (Şahin, 2014).
1.1.3.4. Yüksek Yargı ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
1982 anayasasına göre Türkiye’de yüksek yargı organları, (i) Anayasa Mahkemesi, (ii) Yargıtay, (ii)
Danıştay, (iv) Askeri Yargıtay, (v) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve (vi) Uyuşmazlık
Mahkemesi’dir. Ancak, mevcut durumda Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da yüksek
mahkeme olduğu kabul edilmektedir (Uzun, 2016). Diğer yüksek yargı organlarından daha önce
kısaca bahsedildiği için sadece Anayasa Mahkemesi’ne kısaca
değinilecektir.
Anayasa
Mahkemesi; kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Meclis içtüzüklerinin anayasaya aykırı
olduğuna ilişkin kendisine yapılan başvuruları karara bağlayan ortaya çıkış gayesi, bireylerin temel
hak ve hürriyetlerini yasama organının müdahaleci kararlarına karşı korumak olan bir yüksek
mahkemedir (Şahin, 2014). Yüksek yargıyla ilgili bir diğer örgüt de Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu /HSYK)’dur. HSYK, hakimler ve savcıların özlük işleri, haklarındaki şikayetlerin
incelenmesi gibi yetkilerle donatılmış bir kuruldur (Şahin, 2014,).
1.1.3.5. Yargı ve Kamu Yönetimi
Bütün bu mahkemelerin verdikleri kararların yargı başlığı altında ele alındığını, ancak bu kararalar
alınırken yapılan eylem ve işlemlerin kamu yönetimi kapsamında değerlendirildiğini belirtmek
gerekir. Bir başka ifadeyle, organik anlamda yargı, kamu yönetimi içinde değerlendirilmez. Ama
yargısal faaliyetlerin hemen her aşamasında yerine getirilen, hakim ve savcıların işe alınmasından
emeklilik işlemlerine, bölge adliye mahkemelerinin örgütlendirilmesinden mahkemelere gelsinler
diye taraflara gönderilen tebligatlara kadar bir dizi faaliyet, kamu yönetimi başlığı altında
değerlendirilmektedir (Şahin, 2014).
Modern devletlerin hemen hepsinin temel hukuki belgeye dayalı olarak işlerini yaptıkları, bu
belgeyle o ülke vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerinin devletten gelebilecek tehlikelere karşı
güvence altına alındığı görülmektedir. İşte bu belgeye anayasa denilmektedir (Şahin, 2014)..
Türkiye Cumhuriyeti de anayasası olan bir devlettir
Anayasada, kamu yönetimi de dahil, devletin işlerini yürütürken, yetkilerini kullanırken uyacağı
temel nitelikler ortaya konulmaktadır (Şahin, 2014). 1982 Anayasasında bu ilkeler sırasıyla, şu
şekilde ifade edilmektedir:
Demokratik devlet,
Laik devlet,
Sosyal devlet,
Hukuk devleti,
İnsan haklarına dayalı devlet,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet,
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Cumhuriyetçilik,
Üniter devlet.
1.2. Kamu Yönetimi Kavramı
Yönetim kavramı genel anlamda hem özel sektör hem de kamu sektöründe yönetim olgusu ile ilgili
olarak kullanılır. Buna göre genel olarak yönetimin bir alt dalı olarak kabul edilmesi gereken ve özel
sektördeki yönetimden ayırmak için kullanılan kamu yönetimi kavramı, kamusal alandaki faaliyetler
ile bu faaliyetleri yürüten örgütü ifade eder. Diğer bir ifade ile kamu yönetimi, Devlet'in kamusal
hizmetleri sunma mekanizmasıdır (Aydın, 2013).
Kamu yönetiminin açıklaması çeşitli anlamlarda ele alınarak yapılır. Örneğin Gözübüyük (2001) dar
anlamda kamu yönetiminin sadece yürütme alanındaki faaliyet ve örgütleri kapsadığını, geniş
anlamda ise diğer, yani yasama ve yargı alanlarındaki yönetsel örgüt ve faaliyetleri de kapsadığını
belirtir (Aydın, 2013).
Eryılmaz (2006) ise 1950'lerden itibaren ayrı bir bilim· dalı o1arak değerlendirilmeye başlanan ve
örgütleri sosyal, psikolojik ve teknik yönlerden inceleyen kamu yönetiminin bilimsel, fonksiyonel
ve yapısal anlamda ele alınabileceğini savunur.. Bu kapsamda Aydın (2013)’e göre:
Bir bilim dalı olarak kamu yönetimi 'kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla
olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplin'
şeklinde tanımlanabilir.
Kamu yönetimi fonksiyonel bir kavram olarak genel kuralları, politikaları ve yasaları uygulama
süreci olarak anlaşılabilir.
Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise devletin örgütsel yapısını ifade eder (Aydın, 2013).
Bir sistem olarak kabul edilebilen kamu yönetimi, her sistemde olduğu gibi, çeşitli elemanlardan
meydana gelir. Eryılmaz (2006) kamu yönetiminin elemanlarını:
Halk
Örgüt
Kamu politikası
Norm düzeni
Mali kaynak
Kamu görevlileri
şeklinde saymaktadır.
Bu tanımlar ve açıklamalar ışığında kamu yönetiminin gördüğü işlev, genel olarak 'ülkenin
gelişmesini yönlendirmek, planlamak, spor, sosyal güvenlik, dinlenme ve aile politikalarını tespit ve
yönetmek olarak açıklanabilir (Aydın, 2013).
1.3. Kamu Yönetimine İlişkin Temel İlkeler
Türkiye’nin yönetim yapısının genel ilkeleri 1982 Anayasasında belirlenmiştir. Buna göre idare
kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri
“merkezden yönetim” ve “yerinden yönetim” esaslarına dayanır. Merkezi idarenin yerine
getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetleri devlet kamu tüzel kişiliği tarafından planlanır ve
yürütülür. Merkezi idare üzerine düşen görevleri yerine getirebilmek için başkent ve taşra teşkilatı
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olarak örgütlenmiştir. Başkent örgütü Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu (Başbakan-BakanlarBakanlıklar) ve yardımcı kuruluşlardan meydana gelmektedir. Taşra örgütü ise başkent Ankara
dışında, tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlenmedir. Taşra örgütünü il ve ilçe oluşturmaktadır
(Özkal Sayan, 2009).
Türk kamu yönetimi genel olarak merkeziyetçi, ancak merkezin idari vesayeti altında yerel
yönetimlere de yer veren bir sistem ile örgütlenmiş olup, Anayasa, kanunlar ve uygulamadan
kaynaklanan bazı özellikleri vardır (Aydın, 2013).
Gözübüyük (2001)’ün sistem, örgüt, görev, kamu görevlisi, işleyiş ve yönetime katılma açısından
sınıflandırarak detaylı bir şekilde açıkladığı Türk kamu yönetimi sisteminin özelliklerini Eryılmaz
(2006) benzer şekilde özetle şöyle sıralar:
Kamu yönetimi kuruluş ve görevleri ile bir bütündür. Üniter devlet anlayışı içinde merkez ve
taşra teşkilatları olan bir sisteme sahiptir.
Kamu yönetimi, yöneticisi ile birlikte idari yargı düzenine tabidir. Bu düzen, Fransa, Almanya ve
İsviçre örneklerinde olduğu gibi İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay'dan
oluşur.
Merkeziyetçilik ilkesi egemen olan bir yönetim sistemine sahip olan Türkiye'de, hem coğrafi hem
de örgütsel merkeziyetçilik söz konusudur.
Parlamenter demokrasi ile yönetilmekte olan Türkiye'de kamu yönetimi hem geleneksel hem de
hukuksal-rasyonel bürokrasi özelliklerini taşır.
Türk kamu yönetimi genel çizgileri ile Cumhuriyet öncesi (Osmanlı yönetimi) sistemin bir
devamı niteliğinde olduğu, yapı ve işleyiş bakımından 'gizlilik' ve 'resmi sır' esasına dayandığı,
açıklığın istisna olduğu söylenebilir. Ancak 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası ile bu özelliğin
değişmeye başladığı, açıklığın esas olması yönünde bir değişim sürecinin başladığı savunulabilir.
Kamu personel rejimi 'kariyer', 'liyakat' ve 'siyasi tarafsızlık' ilkelerine, kamu personeli ise sosyal
köken olarak genelde 'orta tabaka'ya dayanır..
Gözübüyük (2001), kamu yönetiminin iki temel Anayasal ilkesini “hukuk devleti ilkesi” ve “sosyal
hukuk devleti ilkesi” olarak belirleyip, bunlarla ilgili detayları şöyle belirtmektedir:
1) Buna göre hukuk devleti ilkesinin gereklerinden başlıcaları şunlardır:
Temel hakların güvenliği,
Anayasaya uygunluğun yargısal denetimi,
Kanunların genelliği (kanun önünde eşitlik ilkesine dayanır),
Kanuni yönetim (kanunilik ilkesi),
Düzenli yönetim ilkesi (hukuken yönetimin yetkisine bırakılan konuların yönetsel
metinlerle düzenlenmesi),
Yönetimin yargısal denetimi (idari yargıya tabi olması),
Mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıç güvencesi,
Kuvvetler ayırımının olması (yürütme, yargı, yasama),
Demokratik rejim,
2) Ssosyal hukuk devleti ilkesinin özellikleri de şu şekilde sayılabilir:
Milli geliri artırmak,
Milli gelirin adaletli dağılımını sağlamak,
Özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi olanaklar sağlamak,
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Bireyleri sosyal güvenliğe kavuşturmak.
1.4. Kamu Yönetiminin Faaliyetleri, Yetkileri, Eylem ve İşlemleri
1.4.1. Kamu Yönetimin Faaliyetleri
Kamu yönetiminin faaliyetleri,(i) yönetsel, (ii) yasama ve (iii) yargı faaliyetleri olmak üzere üçe
ayrılabilir (Aydın, 2013).
Yönetsel faaliyetler; kamu hizmetlerinin sunulması veya toplumun düzeni ve ihtiyaçlarının
karşılanması için gerekli olan faaliyetler kapsamaktadır,
Yasama faaliyeti; yönetimin kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik çıkarmak
gibi faaliyetler kapsamaktadır,
Yargı faaliyeti ise; yönetim ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek ve kişisel olaylara hukuk
kurallarını uygulamayı kapsamaktadır.
1.4.2. Kamu Yönetiminin Yetkileri
'Yetki', kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yapılması istenilen hizmetleri yapabilme gücü olarak
tanımlanabilir. Yetkinin kaynağı ve sınırları Anayasa ve kanunlardır. Kimse kendiliğinden yetki
kullanamaz. Bunun istisnası, takdir yetkisidir. Takdir yetkisi, kanunen tam olarak açık olmayan bazı
durumlarda kullanılan ancak yine kanunen tanınan bir yetkidir (Aydın, 2013).
Yetkinin önemi, yetkinin kullanılacağı durumlar ve kullanma esnasında uyulması gereken kurallar
açısından düşünüldüğünde yetkinin birçok özelliği belirtilebilir:
Yetki bir 'hak' değil, 'mükellefiyettir (mecburiyet),
Yetki, görevin yerine getirilmesinde kullanılır,
Yetki zaman, mekan ve konu ile sınırlıdır,
Yetki geneldir, her yerde aynı şekilde kullanılır,
Yetki şahsi menfaat için değil, kamu yararı için kullanılır (Aydın, 2013)
Yönetimin başlıca yetkileri sekiz gruba ayrılarak incelenebilir (Gözübüyük, 2001;Aydın, 2013):
Örgütlenme yetkisi: Yönetsel kuruluşların çeşitli amaçlarla, kanunla veya kanunun verdiği yetki
çerçevesinde yönetsel kararlarla kurulup örgütlenebilirler.
Hizmet yüklenme yetkisi: Devletin faaliyet alanı genişledikçe kamu yönetiminin hizmet alanı da
genişler, bu hizmetin görülebilmesi için belli görevler yüklenir.
Düzenleme yetkisi: Kamu yönetiminin kendi görev alanına giren işleri yapabilmek için, yasalara
aykırı olmayan onların uygulanmalarına ışık tutacak tüzük ve yönetmelik gibi düzenlemeler yapar.
Takdir yetkisi: Yönetime belirli görevleri yerine getirmesinde bir derece hareket edebilme
serbestisi verilmesi demektir.
İcrai karar alma yetkisi: Yönetimin tek taraflı olarak hukuksal konularda veya sorularla ilgili
kararlar alma yetkisidir.
Kendiliğinden yürütme yetkisi: Yönetimin aldığı icrai karar alma gibi kararlan uygulama
yetkisi bulunmaktadır.
Ceza verme yetkisi: Yönetsel kurallara aykırı davranışlarda bulunan personele yönetimin
disiplin cezası gibi yönetsel cezalar vermesi bu yetki kapsamındadır.
Olağanüstü yetkileri: Savaş, olağanüstü hal; sıkıyönetim, ekonomik bunalım ve doğal afetler
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gibi durumlarda yönetim olağanüstü yetkilerle donatılır.
1.4.3. Kamu Yönetiminin Eylem ve İşlemleri
Yönetim görev ve yetkilerinin gereğini yapabilmesi için bazı işlemlerde ve faaliyetlerde bulunur.
Gözübüyük (2001) bu eylem ve işlemleri şu gruplara ayırarak açıklar;
Hukuksal işlemler: Hukuksal sonuç doğuran irade açıklaması ve yasal bir yetkinin kullanılması
gibi işlemlerdir.
Yönetsel işlemler: Yönetimin tek taraflı irade açıklaması ile hukuksal sonuç doğuran veya hukuk
düzeninde değişiklik yapan işlemlerdir.
Yönetsel sözleşmeler: Kamu yönetiminin yönetim hukuku kurallarına göre yaptıkları
sözleşmelerdir.
Yönetsel eylemler: Ya bir yönetsel işlemin uygulanması, ya da herhangi bir hukuksal işleme
dayanmadan doğrudan doğruya yapılan bir eylem şeklinde gerçekleşen hukuka uygun eylemlerdir.
1.5. Kamu Yönetiminin Görev ve Hizmetleri
"Görev", mevzuatta (kanun, tüzük, yönetmelik vs.) görev olarak tanımlanan işlerin, ya da yetkililer
tarafından verilen emirler dahilinde istenilen iş veya hizmetin gerektirdiği şeylerin yapılması,
hizmet icabı istenmeyen şeylerin yapılmaması demektir. "Hizmet" ise, mevzuatta yapılması veya
yapılmaması öngörülen hususlardan, emir vermeye yetkili kişilerce (amir) yazılı veya sözlü olarak
emredilen veya yasaklanan işlerdir (Aydın, 2013).
Kamu yönetiminin görev ve hizmetleri aşağıda görülebileceği gibi "kamu hizmeti" ve "kolluk
görevi" olmak üzere iki başlık altında incelenebilir.
1.5.1. Kamu Hizmeti
"Hizmet" kavramının yukarıda verilen tanımı çerçevesinde, "kamu hizmeti", kamu kurumları
tarafından ya da bunların gözetimi altındaki özel girişimler tarafından sağlanan hizmet olarak
tanımlanabilir. Kamu hizmetinin özellikleri, kamu yönetiminin sunduğu hizmet türleri, kamu
hizmetinin genel ilkeleri ve kamu hizmetlerinin yürütülme biçimleri aşağıdaki gibi sayılabilir
(Aydın, 2013).
1) Kamu hizmetinin özelliklerinden önemlileri:
Kamu hizmeti sunulmasında eşitlik ilkesi gözetilir,
Kamu yararınadır,
Bir hizmetin kamu hizmeti sayılıp sayılmaması siyasi kararla belirlenir,
Yerel, ülkesel ve bölgesel olabilir,
Kamu kuruluşlarınca, ya da bunların gözetiminde özel girişimler tarafından sunulur,
Tekelleşmesi gerekmez,
Çoğunlukla parasız sunulur,
Süreklidir.
2) Kamu yönetiminin sunduğu hizmet türleri dört gruba ayrılır:
Yönetsel kamu hizmetleri: Bunlar eğitim, sağlık vs. gibi geleneksel kamu hizmetleridir.
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Ekonomik kamu hizmetleri: Bunlar endüstriyel ve ticari faaliyetler olup, hem özel hem
kamu hizmeti niteliğini korurlar.
Sosyal kamu hizmetleri: Bu gruba, emeklilik ve sosyal güvenlik gibi hizmetler girmektedir.
Bilimsel, teknik ve kültürel kamu hizmetleri: Bu hizmetler bilimsel, teknik, tiyatro, müzik
ve sinema gibi alanlarda verilen kültürel faaliyetleri kapsar (Aydın, 2013; 30-32).
3) Kamu hizmetinin dört tane genel ilkesi vardır ve bunlar da kısaca şöyle sayılabilir:
Süreklilik ilkesi: Kamu hizmetinin sürekli ve düzenli biçimde ya da kesintisiz görülmesi.
Değişkenlik ve uyum ilkesi: Kamu hizmetinin değişen koşullara ve kamunun ihtiyaçlarına
uyumlu biçimde görülmesi.
Eşitlik ilkesi: Kamu hizmetinin eşit durumda olanlara eşit, farklı durumda olanlara farklı
biçimde sunulması.
Tarafsızlık ilkesi: Kamu hizmetinin, kişiler arasında ayırımcılık yapmadan sunulması
anlamına gelir (Aydın, 2013).
4) Kamu hizmetlerinin yürütülme biçimi başlıca iki grupta toplanır:
Kamu hizmetlerinin kamu tüzel kişilerince yürütülmesi: Kamu tüzel kişisinin kendi
olanakları ile hizmeti doğrudan, kamu hukuku veya özel hukuk kurallarına göre yürütmesi
anlamına gelmektedir.
Kamu hizmetlerinin özel hukuk kişilerince yürütülmesi: Bu yol, kamu hizmetinin özel
kişilere gördürülmesi ve özel kişilere "emanet", "imtiyaz" ve "yap-işlet-devret" yöntemlerinde
olduğu gibi "sözleşme" yoluyla gördürülmesini kapsar.
Bunların dışında, hizmetin piyasa üreticilerinden yürütülmesi, sübvansiyon usulü, kupon usulü,
yönetimin devri usulü, ortak girişim usulü, vakıf modeli, ihale usulü ve kiralama usulü gibi kamu
hizmeti yürütme yol, yöntem, usul veya modellerinden de söz etmek mümkündür (Aydın, 2013).
1.5.2. Kolluk Görevi
Kolluk, kamu düzenini sağlayan ya da koruyan ve kamu düzeni bozulduğunda düzeltip eski
durumuna getiren faaliyetlerin hepsi ile bu faaliyetleri yürütme görevi yapan görevliler anlamına
gelir. Kolluk eliyle, ya da kolluğun bu görevleri yerine getirmesi ile veya kolluk görevi yapılmak
suretiyle önemli kamu hizmetlerinden biri olan "emniyet hizmeti" sunulmuş olur. Buna "güvenlik",
"asayiş" veya "kamu düzenini sağlama" hizmeti de denilebilir. Hatta "kolluk" tarafından sunulan
hizmete "kolluk hizmeti" denilmesi de yanlış olmaz. Emniyet ya da kolluk hizmetinin diğer kamu
hizmetlerinden daha önemli olması, kendine özgü bir kamu hizmeti olmasındandır. Örneğin 24 saat
kesintisiz sunulan, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinin daha çok ön plana çıktığı bir hizmettir (Aydın,
2013).
Burada kolluk görevini, Türkiye'de bu görevi yerine getiren kişi ve kurumları sınıflandırıp tanıtmak
suretiyle açıklamak gerekmektedir. Türkiye'de kolluk görevi yapan kişi ve kuruluşlar veya kolluk
güçleri hemen hemen her yazar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Örneğin
bazıları genel kolluk (sadece polis ve jandarma) ve özel kolluk (polis ve jandarma dışında kalan tüm
diğer kolluk güçleri) şeklinde kolluğu ikiye ayırır. Bazı yazarlar, genel kolluk (sadece polis ve
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jandarma), özel kolluk (sahil güvenlik, belediye zabıtası, ordu zabıtası; köy korucuları ve 2495
sayılı kanuna göre kamu ve özel işyerleri veya kuruluşların korunmasında çalışan güvenlik
elemanları ve birimlerini ifade eden özel güvenlik) ve özel kolluk yetkisiyle donatılmış kişiler (gemi
kaptanı ve köy muhtarı gibi) şeklinde üçlü bir ayının yaparlar (Aydın, 2013).
Bundan biraz farklı olsa da kolluk güçleri, genel (polis, jandarma ve sahil güvenlik), özel (özel
güvenlik kuruluşları, belediye zabıtası gibi kamu özel zabıta kuruluşları, köy korucuları vs.) ve
yardımcı (gemi kaptanları, Çarşı ve Mahalle Bekçileri gibi) kolluk şeklinde yine üçlü bir ayırım da
yapılır. Son bir ayırımın ise, genel kolluk (polis ve jandarma), özel kolluk (sahil güvenlik, orman
muhafaza, gümrük muhafaza ve hatta polis çevik kuvvet birimleri vs.), yardımcı kolluk (Çarşı ve
Mahalle Bekçileri, köy korucuları, gemi kaptanları vs.) ve özel güvenlik kuruluşları şeklinde dörtlü
bir ayırım yapılır (Aydın, 2013).
1.6. Yönetime Hakim Olan İlkeler
Türk kamu yönetimi örgütlenmesi iki ilkeye dayanmaktadır (Şekil 2). İlk ilke, merkezden yönetim,
ikincisi ise yerinde yönetim ilkesidir. Merkezden yönetim, her türlü yetkinin tek bir yerde, merkezde
(Ankara'da), toplandığı yönetme anlayışını ifade eder. Bu ilkeye göre kurulmuş olan birimler
arasındaki ilişki hiyerarşik bir ilişkidir. Hiyerarşinin tepesinde yer alan örgüt, diğerlerine emir
verebilir. Doğal olarak, altta yer alan örgütler de üstte yer alan örgütlerin emirlerine uymak
durumundadır (Şahin, 2014).

Şekil 2: Türk kamu yönetimi örgütlenmesi (Bozan 2015).
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Merkezden yönetimin beraberinde getirdiği sorunları gidermek için bazı esneklik mekanizmaları
öngörülmüştür. Bunlardan biri, yetki devri, bir diğeri de yetki genişliğidir. Yetki devri, aynı örgüt
içinde üst makamın astlarına yetkilerinden bir bölümünü aktarmasıdır. Burada dikkat edilmesi
gereken nokta, yetki devrinde sadece yetkiler aktarılır, sorumluluk, yetkiyi aktaran makamda
kalmaya devam eder (Şahin, 2014).
Yetki genişliği de merkeziyetçiliğin etkilerini azaltmanın yollarından biridir. Yetki genişliği,
taşradaki yöneticilerin merkez adına karar alma yetkilerine sahip olmalarıdır. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta: Taşra yönetiminin merkez adına karar alma yetkisinin kavuşması, merkezin
sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu yönüyle yetki devri ile yetki genişliği arasında bir
benzerlik olduğunu belirtmek gerekir (Şahin, 2014).
Yerinden yönetim coğrafi (yer) yönünden ve hizmet (fonksiyonel) yönünden olmak üzere ikiye
ayrılmaktadır (Şekil 2). Ancak yapılan çalışmada yalnızca yer yönünden yerinden yönetim
kuruluşları olan yerel yönetimler yani il özel idareleri, belediyeler ve köyler ele alınmış; hizmet
yerinden yönetim kuruluşları çalışmanın kapsamına dâhil edilmemiştir. Mevcut sitemde, Türkiye’de
merkeziyetçilik ilkesine göre örgütlenmiş üniter devlet yapılanması bulunmaktadır. Bu durumda
“yerinden yönetim” sistemin temel ilkesi değil; ancak bir merkezin var olması temel koşulu ile var
olabilen uygulama biçimidir. Yerel yönetimler; il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda
gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri olmakla beraber merkezi
yönetimin vesayet denetimi altındadırlar. Yerel yönetimlerin merkezi yönetimle mali ve siyasi
ilişkileri de bulunmakta olup merkezi yönetim yerel yönetim ilişkileri alanında çözüm bekleyen pek
çok problem bulunmaktadır (Özkal Sayan, 2009).
Devletin yürütme organının örgütlenmesinde başvurulan ikinci ilke yerinden yönetim ilkesidir.
Yerinden yönetim, yetkilerin bir bölümünün merkezin dışına aktarılmasıdır. Merkezin dışında bu
türden bir yetki aktarımı, siyasi yani kural koymaya ve karar oluşturmaya ilişkin olursa, siyasi
yerinden yönetim diye adlandırılır. Bu federalizm olarak da bilinir. Ancak Türkiye üniter bir
devlettir ve Türkiye açısından tartışılması gereken şey, idari/yönetsel yerinden yönetimdir (Şahin,
2014).
Yönetsel yerinden yönetim çerçevesinde merkezin dışına yetki aktarımı, iki şekilde olabilir. Eğer
yerel, belirli bir yöreye özgü mal ve hizmetleri sunan bir yönetime belirli ölçüde hareket serbestliği
(özerklik) sağlanırsa buna yer yönünden yerinden yönetim denilmektedir. Türk kamu yönetiminde
bu türden bir özerklikten yararlanan kuruluşlara yerel yönetimler denilmektedir. Ülkemizdeki yerel
yönetim kuruluşları, il özel yönetimleri, belediyeler ve köylerden oluşur (Şekil 2).
Bazen bir hizmetin merkezin dışında belirli ölçüde hareket serbestliği içinde sunulması beklenebilir.
Burada özerklik, yere değil hizmete tanınır. Hizmet, örneğin Ankara'da da sunuluyor olsa yine de
özerktir. Merkezin dışına bu türden bir yetki aktarımına, hizmet yönünden yerinden yönetim
denilmektedir. Yükseköğretim hizmeti bunlardan biridir. Burada özerklik tanınan şey,
yükseköğretimdir. Bu hizmet, Ankara'da da sunulsa, Mardin'de de sunulsa yine de aynı
özerklikten yararlanır (Şahin, 2014).
Merkezden yönetimin özellikleri kısaca şu şekildedir:
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Merkezden yönetimde tek bir tüzel kişilik vardır. O da devlet tüzel kişiliğidir.
Kamu hizmetlerine ilişkin tüm karar alma ve yürütme yetkisi merkezde toplanmıştır. Bu
hizmetlerin yürütülmesinden doğacak sorumluluklarda merkeze aittir.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tüm gelirler merkezde toplanmıştır ve merkezi
yönetim tarafından idare edilmektedir.
Merkezi yönetimin bir taşra teşkilatı vardır. Taşra teşkilatı merkezin bir uzantısı
konumundadır. Bu taşra örgütünde çalışan kamu görevlileri hiyerarşik bağ ile merkezi yönetime
bağlıdır (Şinik, 2012).
Merkezden Yönetimin Yararları;
Merkezden yönetim, ülkelerin birlik ve bütünlüğünü sağlar. Güçlü bir devlet yönetiminin
sağlanmasına yardımcı olur.
Kamu hizmetleri ülke çapında dengeli ve bütüncül bir şekilde sunulur. Merkezden yönetim ile
sosyal ve ekonomik kalkınma bölgeler arasında dengeli bir biçimde yürütülür.
Merkezden yönetim ile kamu hizmetleri eşit ve tarafsız bir şekilde sunulur. Halkın kamu
hizmetlerinin yararlanmasında yerel ve bölgesel menfaat gruplarının etkisi, kayırma ve bölgecilik
gibi istismarlar azalır. Bunun sebebi kamu görevlilerinin merkezi idare tarafından atanmaları ve
kendilerini atayan makama karşı sorumlu olmalarıdır.
Kamu hizmetlerini yürütecek uzman görevlilerin temini ve kamu kuruluşları arasında dengeli
bir şekilde dağılımı sağlanır.
Kamu hizmetleri daha az harcama ile ve rasyonel bir biçimde yürütülür. Ülkenin tüm
kaynaklan merkezde toplandığından, bu kaynakların en verimli şekilde toplum yararına
kullanılması sağlanmış olmaktadır (Şinik, 2012).
Merkezden Yönetimin Sakıncaları;
Merkezden yönetimin en önemli sakıncası kırtasiyeciliği artırmasıdır. Bunun anlamı karar
alma yetkisi merkezde toplandığı için her konu merkezi idareye sorulur ya da danışılır. Bu da
uzun yazışmalara sebep olur. Bunun sonucu ise kararların ve kamu hizmetlerinin gecikmesidir.
Merkezden yönetim demokratik ilkelere çok uygun değildir. Çünkü kamu hizmetlerine ilişkin
kararların alınması ve yürütülmesi merkezi idare tarafından ve onun görevlilerince yerine
getirilir. Yerel halkın alınan bu kararlara katılım imkanı çok kısıtlı olduğundan, bu durum
demokratik değildir.
Merkezi yönetimde yerel ve bölgesel ihtiyaçların tespit edilmesi ve yerine getirilmesi pek
mümkün değildir. Her ne kadar merkezi yönetimin taşrada temsilcileri olsa da merkeze karşı
sorumlu olduklarından halkın taleplerine karşı duyarsız kalabilirler (Şinik, 2012).
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BÖLÜM 2
TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN MERKEZ VE TAŞRA ÖRGÜTLENMESİ

2.1. Merkez Örgütü
1982 Anayasasının 3. maddesine göre Türkiye’nin başkenti Ankara’dır. Türkiye’de merkezi
yönetim Cumhurbaşkanlığı-Başbakanlık-Bakanlar Kurulu makamlarından oluşur. Başbakanlık ve
bakanlıklara bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatları da merkezi yönetim kapsamında
değerlendirilmektedir (Özkal Sayan, 2014). Merkezi yönetim başkent ve taşra olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır. Bununla birlikte merkezi yönetime danışmanlık yapan, görevlerini yerine
getirmesinde yardımcı olan kurumlar da bulunmaktadır (Özkal Sayan, 2014).
2.1.1.Cumhurbaşkanı
Türkiye’de 2007 tarihinde halk oylamasıyla yapılan Anayasa değişikliğiyle birlikte Cumhurbaşkanı
halk tarafından seçilecektir. Cumhurbaşkanının 1982 Anayasasında düzenlenen yasama, yürütme ve
yargıyla ilgili görevleri bulunmaktadır. Bunlara ileride değinilecektir. Cumhurbaşkanlığı Genel
Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının görevlerini yapmasında kendisine
yardımcı olan iki anayasal organdır. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı
örgütünün görevlerini yürütür. Genel Sekreterliğin örgütsel yapısı ve işleyişi Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenir. Devlet Denetleme Kurulu ise silahlı kuvvetler ve yargı organları hariç,
tüm kurum ve kuruluşlarda, meslek odalarında, vakıflarda, kamuya yararlı derneklerde denetleme
yapma yetkisine sahiptir (Öztekin, 2012). Çünkü Kurulun raporları ya başbakanlığa ya da doğrudan
ilgili adli ve idari mercilere gönderilebilmektedir. Böylece Kurul yönetimi yönlendirme gücüne
sahip olmaktadır. Bununla birlikte Cumhurbaşkanına hükümet karşısında yasaları geri çevirme ve
Anayasa Mahkemesini devreye sokma yanında böyle önemli bir “denetim yetkisi” tanınmış
olmaktadır (Güler, 2009).
Devlet başkanı, parlamenter sistemlerde devletin birliğini, bütünlüğünü temsil eder mahiyette
sembolik görevleri olan bir konumdadır. Devlet başkanları, monarşilerde kral, kraliçe ve benzeri
adları alırken, cumhuriyetlerde cumhurbaşkanı adını almaktadır. Devlet başkanının karşılığı
başkanlık sisteminde başkan, yarı başkanlık sistemlerinde ise devlet başkanıdır (Şahin, 2014).
Ülkemiz parlamenter sisteme sahip bir cumhuriyettir. Parlamenter sistemlerde Devlet başkanı,
cumhurbaşkanı olarak adlandırılmaktadır. 1982 Anayasası, devlet başkanlığına vermiş olduğu
yetkilerle sistemi yarı başkanlık sistemine yaklaştırmıştır. Ama hala bazı çarpıklıklar bulunmaktadır.
Yarı başkanlık sisteminde devlet başkanı, doğrudan halk tarafından seçilmekte bu yüzden
seçmenlere hesap vermektedir. Ülkemizdeki durum da kısmen buna benzer hale getirilmiş,
Cumhurbaşkanının seçimle göreve gelmesi benimsenmiştir (Şahin, 2014).
2.1.1.1. Nitelikleri, Tarafsızlığı ve Seçimi
31.05.2007 tarihinde yapılan Anayasa değişiklikleri çerçevesinde, özellikle seçimi olmak üzere
Cumhurbaşkanı ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. Cumhurbaşkanı yürütmenin birinci ve görevi ile
ilgili eylem ve işlemlerinden dolayı sorumluluğu olmayan kanadıdır. Yürütmenin diğer kanadı,
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sorumluluğu olan Bakanlar Kuruludur (Aydın, 2013).
Cumhurbaşkanı, devletin başı olarak;
Türkiye Cumhuriyetini temsil eder
Türk milletinin birliğini temsil eder
TBMM adına Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığını temsil eder
Anayasa'nın uygulanmasını sağlar
Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir,
Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve diğer nitelikleri ile aday olma ve seçilebilme şartları,
2007 yılında değiştirilen 101. maddede düzenlenmiştir. Buna göre;
Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir,
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır,
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir
Cumhurbaşkanı olmak için aranan şartlar şunlardır:
Kırk yaşını doldurmuş olmak.
Yüksek öğrenim yapmış olmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmak.
Türk vatandaşı olmak.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday
gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan
milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen
siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer (Aydın, 2013).
Cumhurbaşkanının seçim süreci ise Anayasanın 102. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre
Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının normal görev süresinin dolmasından önceki altmış gün
içinde, makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde
tamamlanır.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş
olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama
yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların
çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan
adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan
adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek
adayın katılması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu
aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev
süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve
esaslar kanunla düzenlenir.
Cumhurbaşkanı, görevine başlamadan önce and içer. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde 103.
maddede yer alan metin okunarak and içilir.
2.1.1.2. Görev ve Yetkileri
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Cumhurbaşkanının dayanağını Anayasa'nın 104. Maddesinden alan görev ve yetkileri, 3 grupta
toplanabilir:
2.1.1.2.1. Yasama ile İlgili Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkileri şöyle sayılabilir:
Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış
konuşmasını yapmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisini gerektiğinde toplantıya çağırmak.
Kanunları yayımlamak.
Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek.
Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak.
Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün,
tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi
ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek (Aydın, 2013).
2.1.1.2.2. Yürütme Alanına İlişkin Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanının yürütme alanındaki görev ve yetkileri şöyle sayılabilir:
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek.
Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek.
Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulunu başkanlığı
altında toplantıya çağırmak.
Yabancı devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek ve Türkiye Cumhuriyetine
gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek.
Milletlerarası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek.
Genelkurmay Başkanını atamak
Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak.
Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek.
Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve
kanun hükmünde kararname çıkarmak.
Kararnameleri imzalamak.
Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya
kaldırmak.
Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak.
Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak.
Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek.
Üniversite rektörlerini seçmek (Aydın, 2013).
2.1.1.2.3. Yargı ile İlgili Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanının yargıya ilişkin görev ve yetkileri şöyle sayılabilir:
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Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak
Danıştay üyelerinin dörtte birini atamak
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini atamak
Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hakimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu üyelerini seçmek.
Ayrıca Cumhurbaşkanı, Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer
görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır (Aydın, 2013).
Cumhurbaşkanının and içip yukarıda sayılan görev ve yetkilerini kullanması ile ilgili olarak
sorumluluk ve sorumsuzluk hali önemli bir konudur. Anayasa'nın 105. Maddesine göre
Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek
olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili
bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili Bakan sorumludur (Aydın, 2013).
Cumhurbaşkanının re' sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı
mercilerine başvurulamaz. Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi
üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği
kararla suçlandırılır (Aydın, 2013).
Cumhurbaşkanının belli durumlarda görevi başında olmadığında nasıl vekalet edileceği konusu da
Anayasa'nın 106. maddesine göre; “Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle
geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar, ölüm, çekilme veya başka
bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri
kullanır”.
Cumhurbaşkanınca yukarıda sayılan görev ve yetkilerin kullanılabilmesinde yardımcı olmak üzere
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Devlet Denetleme Kurulu gibi destek, danışma ve
denetleme birimleri vardır (Aydın, 2013). Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, idari ve mali
hizmetleri görür ve kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile düzenlenir (AY Md. 107).
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ise, İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde
yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak
kurulmuştur (Aydın, 2013).
Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, kamu kurum ve kuruluşlarında ve
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu
kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,
kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Silahlı
Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır. Devlet
Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler
arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi
ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir (Aydın, 2013).
2.1.2. Bakanlar Kurulu
Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluşmakta olup yürütme organının “siyasi yönden
sorumlu” kanadını meydana getirmektedir. Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme
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yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır. Yani bir
kimsenin bakan olması için milletvekili olma zorunluluğu yoktur. Meclis dışından atanan bakan,
bakanlığı süresince milletvekilinin haklarına sahip olur. Gerektiğinde Başbakanının önerisi üzerine
Cumhurbaşkanınca bakanların görevlerine son verilir. Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder.
Cumhurbaşkanı da gerekli gördüğünde Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Bakanlar Kurulu,
hükümet ve kamu yönetiminin genel politikasını saptamak ve yürütmek açısından birlikte
sorumludurlar (Özkal Sayan, 2014).
2.1.2.1. Bakanlar Kurulunun Kuruluşu
Bakanlar Kurulu ile ilgili hükümler Anayasa'nın 109-114. maddelerinde düzenlenmiştir. Kararlarını
oy çokluğu ile değil oy birliği ile alan Bakanlar Kurulu yürütmeye ilişkin en önemli fonksiyonları
icra eder ve kamu yönetiminin işleyişini en üst düzeyde yönlendirir (Aydın, 2013).
Başbakan ve Bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu, yürütmenin ikinci organı ve sorumlu kanadını
oluşturur. Bakanlar Kurulunun başı olan Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyeleri arasından atanır (Aydın, 2013).
Bakanlar Kurulu üyeleri olan Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili
seçilme yeterliğine sahip olanlar arasından Başbakan tarafından seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından
atanır. Gerektiğinde Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca görevlerine son verilir. (Aydın,
2013).
Bakanlar kurulu, başbakan ve bakanlardan oluşmakta, bir anlamda, ülkenin kaderini etkileyecek
siyasi kararların ilk alındığı yer olmaktadır. Bakanlar kurulu, demokratik yönetimlerde bir
otomobildeki direksiyonun gördüğü işlevi görür. Otomobilin direksiyonunda bir kişi vardır, bu kişi
direksiyonu nereye çevirirse otomobil o tarafa doğru gider. Bakanlar kurulu, bir ülkenin genel
yönelimlerini, doğrultularını belirler. Bu yüzden, bakanlar kurulu kararlarında oy çokluğu diye bir
şey olmaz. Doğal olarak her kurulda olduğu gibi bu kurulda da bir görüş ayrılığı ortaya çıkabilir.
Ama bu görüş ayrılıkları iki şekilde aşılır. Ya görüşleri farklı olan bakan yapılan müzakerelerin
sonucunda ikna edilir ya da bu bakandan istifa etmesi istenir. Bir başka ifadeyle, bakanlar kurulu,
müzakerelerin yapılması anlamında demokratik bir ortam olabilir ama bu, kuruldan tek bir kararın,
üstelik de oy birliğiyle çıkmak zorunda olduğu gerçeğini değiştirmez (Şahin, 2014).
Merkezden yönetim ilkesine göre merkezde örgütlenmiş olan kamusal örgütler esas itibariyle
bakanlıklardır. Başbakan da aslında bir bakandır ama konumu diğer bakanlardan biraz farklıdır. Bir
anlamda, diğer bakanlar karşısında "Eşitler arasında birinci" sayılabilecek konumdadır (Şahin,
2014).
Bakanlar Kurulunun (Hükümetin) kurulması için;
Başbakan tarafından Bakanlar Kurulunun listesi tam olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine
(TBMM) sunulur, eğer TBMM tatilde ise toplantıya çağrılır (Aydın, 2013).
Kuruluşundan en geç bir hafta içinde Bakanlar Kurulunun programı, Başbakan veya bir Bakan
tarafından TBMM'nde okunur ve güvenoyuna başvurulur. Güvenoyu için görüşmeler, programın
okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten
sonra oylama yapılır (Aydın, 2013).
Başbakan, gerekli görürse, Bakanlar Kurulunda görüştükten sonra, TBMM' den güven isteyebilir.
Güven istemi, TBMM'ne bildirilmesinden bir tam gün geçmedikçe görüşülemez ve görüşmelerin
bitiminden bir tam gün geçmedikçe oylamaya geçilemez. Güven istemi, ancak üye tamsayısının salt
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çoğunluğuyla reddedilebilir (Aydın, 2013).
Anayasa'nın 114. maddesine göre, genel seçimlerden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları
çekilir. Seçimin başlangıç tarihinden üç gün önce; seçim dönemi bitmeden seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde ise, bu karardan başlayarak beş gün içinde, bu Bakanlıklara TBMM içinden
veya dışarıdan bağımsızlar Başbakanca atanır. Seçimlerin yenilenmesine karar verildiğinde
Bakanlar Kurulu çekilir ve Cumhurbaşkanı geçici Bakanlar Kurulunu kurmak üzere bir Başbakan
atar. Geçici Bakanlar Kuruluna, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları TBMM' deki veya Meclis
dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Siyasi
parti gruplarından alınacak üye sayısını TBMM Başkanı tespit ederek Başbakana bildirir. Önerilen
Bakanlığı kabul etmeyen veya sonradan çekilen partililer yerine, TBMM içinden veya dışarıdan
bağımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz (Aydın, 2013).
Bakanlıklar, her biri ayrı bir hizmetin sunulmasından sorumlu kamusal örgütlerdir. Buna hizmet
bakanlığı da denilmektedir. Bir de devlet bakanlığı bulunmaktaydı. Devlet bakanlığı, daha çok, bilgi
ve görgüsüyle başbakana yardımcı olsunlar diye oluşturulmuştu. Ama zamanla sanki örgütü olan
ayrı bir bakanlık gibi görülmeye başlanmıştı. Gerçek böyle değildi. Aslında bu bakanlıkların ayrı bir
örgütü yoktu. Ancak bunlara bağlanmış olan bazı müsteşarlıklar, genel müdürlükler vs.
bulunmaktaydı. Bu örgütler, bir anlamda, devlet bakanlıklarının örgütleri olarak gösterilmekteydi.
Ama artık buna 2011'de son verilmiştir (Şahin, 2014).
Hizmet bakanları bir taraftan kamu yöneticisidirler ama diğer taraftan siyasi bir kimliğe sahiptirler.
Bu yüzden, hizmet bakanlıklarında müsteşarlar, fiilen, söz konusu kamusal örgütün tepe yöneticisi
konumundaydılar. Çünkü bakanlar, daha çok, siyasi faaliyetlere, siyasi kararlar oluşturmaya
odaklanmaktadırlar. Yeni düzenlemeyle bakan ile müsteşar arasında, bakan adına işleri takip etmek
için bakan yardımcılığı diye bir unvan ihdas edilmiştir (Şahin, 2014).
Bir de merkezci örgütüne yardımcı olan kuruluşlar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Milli
Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay, Türkiye İstatistik Kurumu. Doğal olarak yürümeye yardımcı
olan kuruluşlar bunlardan ibaret değildir (Şahin, 2014).
2.1.2.1.1. Başbakan
Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır. Genel olarak seçimde en çok oyu
almış siyasi partinin başkanıdır. Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkanı olarak, Bakanlıklar
arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bununla birlikte
Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirilmesini
gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür. Başbakanın burada tanımlanan görevinin
eşgüdüm değil yönetim ve gözetim olduğu için Türkiye’deki mevcut hükümet yapısının
“başbakanlık hükümeti” olduğu ileri sürülmektedir (Güler, 2009). Başbakanla bakanlar arasında
hiyerarşik anlamda bir ast-üst ilişkisi bulunmamakla beraber, Bakanlar Başbakanla uyum içinde
çalışmak zorundadır. Türkiye’de başbakan Bakanlar Kurulu içinde önemli bir siyasi lider
konumundadır (Eryılmaz, 2011; Özkal Sayan, 2014).
Türkiye’nin yönetim sisteminde başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda eşgüdümü
sağlamak amacıyla gereken sayıda Başbakan Yardımcısı görevlendirilebilir. Başbakanın teklifi ve
Cumhurbaşkanının onayı ile sayısı beşi geçmeyecek olan başbakan yardımcılarının ilgili kanuna
göre “bakan” olması zorunludur. 2013 tarihi itibariye Türkiye’deki başbakan yardımcısı sayısı
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dörttür (Özkal Sayan, 2014).
Başbakanlık, parlamenter sistemlerde yürütme organı olan hükümetin başkanlık makamıdır.
Başbakan, genel olarak seçimde en çok oyu almış politikacıdır ya da yan-başkanlık sistemlerinde
başbakanlık unvanını üstlenmiş kişi, devlet başkanına bağlı olarak kamu yönetimi sisteminin
yönetimini üstlenmiş kamu görevlisi konumundadır (Aydın, 2013).
2.1.2.1.1.1. İşlevi
Cumhurbaşkanı tarafından, Bakanları seçip, atanmak üzere, TBMM üyeleri arasından atanan
Başbakan, Bakanlar Kurulunun başı olarak, bakanlıklar arasında işbirliğini sağlar ve hükümetin
genel siyasetinin yürütülmesini gözetir. Bakanlar Kurulu, bu siyasetin yürütülmesinden birlikte
sorumludur. Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine
getirilmesini gözetmek ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür (Aydın, 2013).
Hükümetin genel politikasının yürütülmesi amacıyla bakanlar arasında işbirliğini sağlayan
Başbakanın, bakanlar üzerinde hiyerarşik yetkileri bulunmamaktadır. Ancak Başbakanın Bakanların
atanması ve görevlerine son verilmesinde etkili olduğunun belirtilmesi gerekir. Dolayısıyla Bakanlar
İcraatlarında Başbakana karşı sorumludurlar. Bu bakımdan Bakanların Başbakan ile uyum içinde
çalışması gerekir (Aydın, 2013).
3 Haziran 2011 tarih ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname) ile ilk defa sadece Başbakan'a yardımcı olmak üzere, yani ayrıca bir Devlet Bakanlığı
veya icracı bakanlık işlevi olmayacak şekilde dört tane "Başbakan Yardımcısı" atanması
uygulamasına geçildi (Aydın, 2013).
2.1.2.1.1.2. Başbakanlığı Oluşturan Birimler
Başbakanlık örgütünü oluşturan başlıca birimler aşağıdaki gibi gruplandırılıp sayılabilir (Aydın,
2013):
1) Ana Hizmet Birimleri:
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Başkanlığı
Dış İlişkiler Başkanlığı
Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı
Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü
İdareyi Geliştirme Başkanlığı
İnsan Hakları Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı.
2) Yardımcı hizmet birimleri:
Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı
Bakanlar Kurulu Sekreterliği
Savunma Sekreterliği
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3) Danışma ve denetim birimleri:
Başbakan Başdanışmanlığı
Başbakanlık Basın Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
2.1.2.2. Bakanlar ve Bakanlıklar
Türkiye’nin yönetim yapısı içinde her bakanlıktan siyasi olarak başbakana sorumlu olan bir bakan
bulunmaktadır. Her bakan, Başbakana karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi içindeki işlerden ve
emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden de sorumludur (Özkal Sayan, 2014).
1946 yılında Türkiye’nin yönetim yapısına getirilen “Devlet Bakanlığı” uygulaması 2011 yılında
kaldırılmıştır. Yine 2011 yılında hayata geçirilen yeni bir uygulama ise “Bakan Yardımcılığı”
olmuştur. Bakan yardımcıları üzerlerine düşen görevin yerine getirilmesinde Bakana karşı
sorumludurlar ve hükümetin görev süresiyle sınırlı olarak görev yaparlar. Gerekli görülürse daha
önce de görevden alınabilirler. Bakan yardımcılarının bakanlıklardaki hiyerarşik kademelerine
ilişkin farklı görüşler ileri sürülmektedir. 2013 yılı itibariyle bakan yardımcısı sayısı yirmi bir olup,
bunların çoğu eski milletvekilleridir (Özkal Sayan, 2014).
Kamu yönetiminin yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm hizmetler, çeşitli Bakanlıklara dağıtılmış
durumdadır. Her Bakanlığın başında, hizmet alanı ile ilgili kamu yetkisini kullanma ve kararlar alma
yetkisine sahip bir Bakan bulunur. Başında bulunduğu Bakanlığın en yüksek temsilcisi olan
Bakan'ın hem idari hem de siyasi görevleri vardır. Tek tek bakanlıkların tüzel kişiliği yoktur; devlet
tüzelkişiliği içinde yer alırlar (Aydın, 2013).
Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliğine sahip olanlar
arasından Başbakan tarafından seçili: .ve Cumhurbaşkanınca atanır. Gerektiğinde Başbakanın.
önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından bakanların görevlerine son verilir. Her bakan, Başbakana
karşı sorumlu olup ayrıca kendi yetkisi dahilindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve
işlemlerinden de sorumludur (Aydın, 2013).
3 Haziran 2011 tarih ve 643 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname) ile Türk kamu yönetimi sisteminde ilk defa "Bakan Yardımcılığı" getirilmiştir. İlgili
maddede, Bakan Yardımcısının Bakana ve Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde
Bakana yardımcı olmak üzere atanabileceği, Bakana karşı sorumlu olacağı, Hükümetin görev süresi
ile sınırlı olarak görev yapacağı, ancak Hükümetin görev süresi bitmeden de görevden alınabileceği
belirtilmiştir (Aydın, 2013). Bakan Yardımcısı., Bakan ile Müsteşar'ın arasında bir hiyerarşik
makam olmasına rağmen, uygulamada sadece siyasi işlerde Bakana yardımcı olacağı, Müsteşar'ın
yine idari işlerden sorumlu olacağı beklenmektedir (Aydın, 2013).
Haziran 2011 'e kadar Bakanlıklar "Devlet Bakanlıkları" ve "icracı bakanlıklar" olmak üzere iki
gruba ayrılıyordu. "Sandalyesiz bakanlık" da denilen ve sayısı 8-10 olabilen Devlet Bakanlıklarının
örgütlenmesi olmayıp, Başbakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili bazı birimlerden sorumluydular (Aydın,
2013)."
3 Haziran 201 1 tarihli ve 633-643 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Devlet Bakanlıkları
icracı bakanlıklara dönüştürüldü ve mevcut bazı bakanlıkların adı ve sorumluluk alanı değiştirildi.
Bu kapsamda Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret ve Çevre ve Orman
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Bakanlıklarının adı ve sorumluluk alanları değişti, daha önce Devlet Bakanlıklarının sorumlu
olduğu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı,
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Kadının Statüsü Genel
Müdürlüğü kaldırılarak bazıları Bakanlığa dönüştürüldü, bazıları ise bir bakanlığın altında toplandı.
Bu değişiklikler çerçevesinde yeniden oluşturulan 20 Bakanlık şöyle oldu (Aydın, 2013):
Adalet Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan1ığı
Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Bakanlıklar ise Türkiye’de merkezi yönetimin en önemli yapısıdır. Bakanlıkların kurulması,
kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilatı 1984 tarihli 3046 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu
anayasal bir ilkedir. Bununla birlikte 2011 tarihinde peş peşe çıkan pek çok Kanun Hükmünde
Kararnameyle 3046 sayılı kanun değiştirilmiş ve Türkiye’deki bakanlıklarda önemli değişiklikler
yapılmıştır. 2013 yılı itibariyle Türkiye’de 21 bakanlık bulunmaktadır: 1.Adalet Bakanlığı 2. Adalet
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 3. Avrupa Birliği Bakanlığı 4. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 7. Dışişleri Bakanlığı 8.
Ekonomi Bakanlığı 9. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 10. Gençlik ve Spor Bakanlığı 11. Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 13.İçişleri Bakanlığı 14.
Kalkınma Bakanlığı 15. Kültür ve Turizm Bakanlığı 16. Maliye Bakanlığı 17. Milli Eğitim
Bakanlığı 18. Milli Savunma Bakanlığı 19. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 20. Sağlık Bakanlığı 21.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıdır (Özkal Sayan, 2014).
Türkiye’de bakanlıkların tüzel kişiliği yoktur, devlet tüzel kişiliği içindedirler. Bakanlık merkez
örgütü ana hizmet birimleri danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana
gelmektedir. Görev alanlarıyla ilgili olarak bazı bakanlıkların yurtdışı ve taşra teşkilatı
bulunmaktadır. Bakanlıkların bünyesinde “bağlı”, “ilgili” ve “ilişkili” kuruluşlar da yer almaktadır
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(Özkal Sayan, 2009).

2.1.2.3. Bakanlıkların Merkez Teşkilatı
Merkezi yönetimin en önemli yapısını oluşturan Bakanlıkların merkez örgütünün yanı sıra
genellikle taşra örgütü ve bağlı Kuruluşlar ile yardımcı kuruluşları vardır. Bunlar aşağıda ayrıca
işlenecektir (Aydın, 2013; 71-80).
Bakanlıkların merkez örgütünde Bakandan sonra en üst yetkilisi Müsteşar'dır. Müsteşarlıklardan
sonra gelen kademelerde ortak birimler olarak bulunan birimler genelde şöyle sıralanır:
Genel Müdürlükler
Daire Başkanlıkları
Şube Müdürlükleri
Şeflikler
Ayrıca bu hiyerarşinin dışında ama Bakan, Müsteşar ya da Genel Müdür’e doğrudan bağlı olarak
örgüt yapısında önemli bir yen olan kurmay birimler mevcuttur. Bunların başlıcaları şunlardır:
Hukuk Müşavirlikleri
Teftiş Kurulları
Danışma Kurulları (Aydın, 2013).
Bakanlık merkez örgütünde bulunan tüm bu birimler yaptıkları hizmetin türüne göre üç gruba
ayrılarak değerlendirilir:
Ana (esas) hizmet birimleri: Bakanlıkların veya bakanlıklara bağlı genel müdürlüklerin kuruluş
amacını oluşturan asli görev ve hizmetlerini yürüten ve her bakanlığın kuruluş yasasıyla düzenlenen
birimlerdir. Milli Eğitim Bakanlığında İlköğretim Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğünde
Asayiş Daire Başkanlığı gibi. Bu birimler genelde Daire Başkanlığı olarak kurulurlar. En az üç
Daire Başkanlığı olduğunda bunlar bir Genel Müdürlük olarak örgütlenebilirler (Aydın, 2013;
71-80).
Danışma (kurmay) birimleri: Bakana ve ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari
mahiyette yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan Teftiş Kurulu
Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği gibi danışma ve denetim birimleridir (Aydın, 2013).
Yardımcı (destek) birimler: Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak
yürütülmesi gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli
Personel Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı gibi birimlerdir (Aydın, 2013).
2.1.3. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
Türkiye’de hükümete ve bakanlıklara yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek, denetim
yapmak gibi amaçlarla kurulan çeşitli birimler bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Milli
Güvenlik Kurulu, Danıştay, Sayıştay’dır (Eryılmaz, 2011). Bu üç yardımcı kuruluşun ortak özelliği
anayasada öngörülmüş olmalarıdır (Görmez, 2010; Özkal Sayan, 2009).
2.1.3.1. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Her devlet, milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik
tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır. Bu gereklilik doğrultusunda, devletler; bölgesel ve
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küresel ortamın izlenerek tehdit ve fırsatların tespit edilmesi ile bu hususlara matuf siyasetin
belirlenmesini ve en uygun politikaların uygulanmasını sağlayacak süreç ve unsurları ihtiva eden
milli güvenlik sistemlerini tesis etmektedirler.
Ülkemizin milli güvenlik yapılanmasının ilk adımı, 1933 yılında bir kararname ile kurulan ve temel
görevi milli seferberlik olarak belirlenen Yüksek Müdafaa Meclisi ile atılmıştır. Bahse konu
yapılanma, güvenlik anlayışının gelişimine paralel bir değişimden geçmiş ve son olarak ülkemizin
AB üyelik süreci çerçevesinde gerçekleştirilen anayasal ve yasal değişikliklerle bugünkü halini
almıştır. Hâlihazırda iki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu, alanında, Devlet’in en üst
koordinasyon kurulu olup, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında Başbakan ve ilgili bakanlar ile
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı’nın anayasal bir
platformda biraraya gelmelerini sağlamaktadır. Kurul toplantıları vasıtasıyla, karşılıklı fikir
alışverişi ile milli güvenliğe ilişkin sorunların en üst seviyede görüşüldüğü ve tartışıldığı bir ortam
sağlanmaktadır.
2.1.3.1.1. Milli Güvenlik ve İlgili Kavramlar
“Milli güvenlik” devletin anayasal ve milli birlik ve bütünlüğü ile milli menfaatlerinin, milli gücün
kullanılması suretiyle, milli hedefleri doğrultusunda tüm iç ve dış tehditlere karşı korunması ve
kollanmasından ibaret sistemi (milli güvenlik sistemi) ifade eder (Aydın, 2013).
Burada geçen “milli bütünlük” kavramı sadece “toprak bütünlüğü” nü değil fakat aynı zamanda
milli varlığın açıklanmasında belirtilen manevi değerlerden milli şuuru, milli birlik ve beraberlik
ruhunu milli ahlak ve fazilet değerleri gibi milli bütünlüğü sağlayan değerleri kapsar (Aydın, 2013).
“Milli menfaat” devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak için uyulması ve korunması
gereken amaç anlamına gelir. “Milli Güç”, devletin menfaatini sağlamak ve milli hedeflerini elde
etmek için kullanabileceği insan gücü, coğrafi, ekonomik, askeri, politik ve idari psiko-sosyal ve
bilimsel-teknolojik güçlerden oluşan maddi ve manevi unsurların devamı demektir. “Milli hedef”,
elde edilmesi halinde milli menfaatlere ulaşmayı sağlayan sonuçlara denir (Aydın, 2013).
2.1.3.1.2. Milli Güvenlik Kurulunun İşleyişi
Milli Güvenlik Kurulu “1982 Anayasası’nın 118. Maddesine uygun olarak çıkarılan 2945 sayılı
Kanun ile oluşturulmuştur (Aydın, 2013). 03 Ekim 2001 tarihli anayasal değişiklik ile daha önce
Cumhurbaşkanı’nın başkalığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri
Bakanı, Dışişleri Bakanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanı’ndan oluşan
MGK’nın yapısı değiştirilerek kurula. Başbakan Yardımcıları ile Adalet Bakanı’nın da katılımı
sağlanarak üye sayısı 13’e çıkarılmıştır (Şekil 3).
Önceleri üyeler arasında sayısal denge asker üyeler lehine iken, 2001 yılında yapılan değişiklikle
son durum itibariyle başbakan yardımcıları ve adalet bakanının da üye olmasıyla denge siyasi üyeler
lehine dönmüştür. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili Bakan ve kişiler çağrılıp
görüşleri alınabilir (Aydın, 2013).
Milli Güvenlik Kurulu, tavsiye niteliğindeki görüşlerini içeren kararlarım Bakanlar Kuruluna
bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun
huzur ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü önlemlere ait kararlar
Bakanlar Kurulunca değerlendirilir. Bakanlar Kurulunun bu kararlan benimsemesi durumunda kendi
kararı (Bakanlar Kurulu Kararı) haline getirir ve uygular. Alınan kararlar doğrultusunda bir yasa
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çıkarılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlar Kurulu tarafından bir yasa tasarısı hazırlanır ve
TBMM'ye gönderilir. Tasarının yasalaşması, TBMM'nin takdirine bağlıdır (Aydın, 2013).

Şekil 3: 03 Ekim 2001 tarihinde ve 2945 sayılı kanunda 15 Ocak 2003 de gerçekleştriilen değişiklik
sonrası MGK’nın yapısı
Milli Güvenlik Kurulunun gündemi, Başbakan ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate
alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik
Kurulu Başbakanın başkanlığında toplanır. 2003 yılında gerçekleştirilen yasal değişikliklerle Milli
Güvenlik Kurulu'nun her ay yerine iki ayda bir toplanması da hükme bağlanmıştır. Gerektiğinde
Kurul, Başbakanın teklifi üzerine veya doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine toplanır.
2.1.3.2. Danıştay
2.1.3.2.1. Danıştay'ın Yapısı ve Görevleri
Anayasa'da öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay'ın görevi Anayasanın 155.
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Danıştay, idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir
idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen
belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
Danıştay;
Davaları görmek,
Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili
imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında iki ay içinde düşüncesini bildirmek,
Tüzük tasarılarını incelemek,
İdari uyuşmazlıkları çözmek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmakla görevlidir.
Danıştay, Anayasanın 155'inci maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma
ve karar organlarının yanı sıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev
yapan bir yargı kuruluşudur (Aydın, 2013). Bugün Danıştay'ın idari görevleri ile yargı görevi
birbirlerinden kesin olarak ayrılmış ve her iki görevi yürütecek daireler birbirinden tamamen ayrı
olarak kurulmuşlardır. Yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini, idare ve vergi
mahkemeleriyle birlikte, Danıştay'ın dava daireleri yürütmektedir.
Günümüzde Danıştay'ın örgütsel yapısı, 2011 yılında çıkarılan 6110 sayılı Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre 14'ü dava dairesi, l'i idari daire olmak üzere 15
daireden oluşmaktadır.
Yine söz konusu değişiklik ile Danıştay'ın 95 olan üye sayısı 156'ya çıkarılmıştır. Danıştay' da
ayrıca, dava dosyalarını inceleyerek daire veya görevli kurullara gerekli açıklamaları yapmak,
25

tutanakların hazırlamak ve karar taslaklarını yazmakla görevli tetkik hakimleri ve davalar hakkında
hukuki düşüncelerini bildirmek üzere savcılar bulunmaktadır (Aydın, 2013).
Danıştay üyelerinin dörtte üçü, birinci sınıf idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar
arasından Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; dörtte biri, nitelikleri kanunda belirtilen görevliler
arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkanvekilleri ve Daire
Başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğu ve
gizli oyla dört yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler (Aydın, 2013).
Danıştay'ın kuruluşu, işleyişi, Başkan, Başsavcı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ile üyelerinin
nitelikleri ve seçim usulleri, idari yargının özelliği, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı
esaslarına göre kanunla düzenlenir (Aydın, 2013). Danıştay Bakanlığının yönetim ve teşkilat
yapısını oluşturan birimler üç gruba ayrılabilir: Birinci grubu Kurullardan (Danıştay Genel Kurulu,
içtihatları Birleştirme Kurulu gibi) oluşur. İkincisini İdari ve Vergi Dava Daireleri oluşturur. Son
grubu ise destek birimleri (Personel ve Eğitim Müdürlükleri gibi) oluşturur (Aydın, 2013).
2.1.3.2.2. Danıştay Dava Dairelerinin Görevleri
Danıştay dairelerinin görevleri, 2575 sayılı Danıştay Kanununda sayılanlar ile birlikte, Dava
Dairelerinin Başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulunca, Kanunun 'Bir kısım işlerin diğer dairelere
verilmesi' başlıklı 37'nci maddesi kuralı işletilmek suretiyle daireler arası iş ve dosya devrine ilişkin
alınan Kurul kararları da dikkate alınarak hazırlanır. 2011 yılında çıkarılan 6110 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Danıştay'ın daire sayısının 15'e çıkarılmasından
sonra Danıştay'ın 2011 yılında aldığı kararlar ile dairelerin görev alanları belirlendi (Aydın, 2013).
2.1.3.3. Sayıştay
2.1.3.3.1. Sayıştay'ın Yapısı ve Görevi
Sayıştay, Anayasa'nın 160. maddesine göre; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri
ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi
adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen
inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir (Aydın, 2013).
Sayıştay'ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde
bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla
idari yargı yoluna başvurulamaz. Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay
ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Yerel yönetimlerin
hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması da Sayıştay tarafından yapılır (Aydın,
2013).
Sayıştay'ın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve
yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla
düzenlenir. Sayıştay'ın bünyesinde üst Kurulların ve Dairelerin dışında Sayıştay'ın asli
görevlerinden olan Denetim Grupları ve onların altında destek veya yardımcı birimler olarak
Müdürlükler bulunmaktadır (Aydın, 2013).
2.1.3.4. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
Eski adı Devlet İstatistik Enstitüsü olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da, devletin ihtiyaç
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duyduğu istatistikleri toplama görevini yerine getirmektedir. Kurumun topladığı istatistikler son
zamanlarda, çevreden aileye, yaşam memnuniyetinden göçlere, seçim sonuçlarından suç oranlarına
kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır (Şahin, 2014).
2.1.4. Diğer Kamu Kurumları
Yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenen kamusal örgütler, yerel yönetimlerden ibaret değildir.
Hizmetin kendisine özerklik tanınmasından dolayı merkezi örgütten ayrı örgütler de bulunmaktadır.
Bunların başından üniversiteler gelmektedir (Şahin, 2014).
Üniversiteler, rektörler tarafından yönetilmektedir. Yönetim Kurulu, üniversitenin yönetsel işleriyle,
senato ise üniversitenin daha çok akademik işleriyle ilgili karar organıdır. Üniversiteler, fakülte,
enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuar gibi alt birimlere ayrılmaktadır.
Üniversiteler arasındaki koordinasyonu sağlamak ve yükseköğretimin genel doğrultusunu
belirlemek için bir üst kurul oluşturulmuştur. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1980 darbesinden
sonra kurulan ve 1982 Anayasasıyla da anayasal bir kurum haline gelen, üniversiteler arasındaki
koordinasyonu sağlamaktan sorumlu, uygulamada daha çok hiyerarşik bir üst gibi hareket eden bir
kuruldur. YÖK'te biri YÖK Genel Kurulu biri de Üniversitelerarası Kurul olmak üzere başka
birimler de vardır. Birincisi daha çok yürütmeyle ikincisi de daha çok eğitim-öğretimle ilgili
işlerden sorumludur. YÖK'teki önemli bir diğer birim de üniversitelerin denetim işlerinden sorumlu
olan YÖK Denetleme Kurulu'dur (Şahin, 2014).
Diğer kamu kurumları arasında özellikle sayılması gerekenler şunlardır: Sanayi ve ticaret odaları,
barolar, meslek odaları, kamu iktisadi kuruluşları (KİT'ler) (Şahin, 2014).
2.1.4.1. Bağımsız Yönetsel Otoriteler
Son yıllarda Dünyada ve Türkiye'de geleneksel yönetsel örgüt modelinin dışına çıkan yeni bazı
yönetsel yapılar ortaya çıkmıştır. Batılı ülkelerde çok daha önce ortaya çıkan ama ülkemizdeki
gelişimi oldukça yeni olan bir diğer örgütlenme biçimi de bağımsız yönetsel kuruluşlardır. Bunlar,
diğer kamusal örgütlere tam benzemezler. Bu örgütlerin ortaya çıkışında söz konusu hizmet
alanlarını iletişim, medya, rekabet, finans vb siyasi müdahalelerden uzak tutma düşüncesi ve bu
alanların son derece teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi etkili olmuştur (Şahin, 2014).
1) Bu tür örgütlerin ortak yönleri ya da genel özellikleri aşağıdaki gibidir:
Bağımsız yönetsel otoritelerin kuruluş amaçları genelde kamunun bazı duyarlı alanlarını
düzenlemek ve yönetilenleri korumaktır.
Bu örgütler Devletin sorumluluk ve yetki alanına giren düzenleme ve denetim işlevine
katılmaktadırlar.
Devletinkinden ayrı bir tüzelkişiliğe sahip olmayan kamu kuruluşlarıdır. Ancak, Türkiye'deki
örnekleri tüzel kişilik sahibidir.
Bağımsız yönetsel otoritelerin üyeleri bağımsız, yönetimleri ve bütçeleri bakımından özerktir.
Yönetim ve bütçe açısından Başbakanlık veya bir Bakanlıkla "ilişkilendirilmişlerdir".
Faaliyetleri yalnız yargısal denetime tabi olup, hiyerarşi veya vesayet türü yönetsel denetime tabi
değildirler.
Çeşitli yönetsel yaptırım uygulama yetkileri vardır (Aydın, 2013).
2) Halen Türkiye'de bu özelliklere sahip bağımsız yönetsel otoritelerin başlıca örnekleri şöyle
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sayılabilir:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK).
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK).
Rekabet Kurulu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK).
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK).
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.
Kamu İhale Kurumu.
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (Aydın, 2013).
Gerek yukarıda sayılan bazı özelliklerinden dolayı, gerekse Anayasada bunların açıkça
düzenlenmemiş olmasından dolayı, kamu yönetimi örgüt yapısı içinde bunların yerlerinin
belirlenmesinde sorunlar yaşanmaktadır (Aydın, 2013).
3) Bu birimlerin görev ve yetkileri de şu başlıklar altında toplanabilir:
Kendileri ile ilgili yasaların uygulanmasını sağlamak üzere düzenleyici işlemler yapma yetkileri
vardır.
İlgili oldukları alanlarda izleme ve denetim yapma yetkileri vardır.
İzleme ve denetleme yetkileri dahilinde bir hukuka aykırılık gördüklerinde, doğrudan yaptırım
uygulamak ya da yaptırım uygulanması için yargı yoluna gitmek yetkileri vardır.
Son olarak, görev alanlarındaki konularda ilgili bakanlıklara veya diğer kuruluşlara görüş
bildirmek suretiyle "danışma" görevi yaparlar (Aydın, 2013).
2.1.4.2. Kalkınma Ajansları
Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, kendine özgü çalışma ve finansman
mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel
idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip,
düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.
Ülkemizde Kalkınma Ajansları’nın kuruluş ve görevleri AB'ye uyum çerçevesinde, 449 no’lu
Kanun 25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Türkiye’de 2006 – 2009 yılları arasında kurulmuş 26 Düzey 2 Bölgesel Kalkınma
Ajansı, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD), Mali Destek (MD) ve Teknik Destek(TD) Programları
ile bölgelerinde proje teklif çağrıları gerçekleştirmektedir. DFD ve MD’ler kâr amacı güden
kuruluşlara da dönük olabilmektedir.
2.2. Taşra Örgütü
Yönetimin merkezden yönetim ilkesine göre örgütlenen bölümü, sadece merkez örgütünden ibaret
değildir. Merkeziyetçiliğin dezavantajlarını bertaraf etmek için başvurulan yetki genişliği, taşra
örgütünün ortaya çıkmasına yol açmıştır (Şahin, 2014).
1982 Anayasasına göre, Türkiye’de merkezi idare coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu
hizmetlerinin gereklerine göre illere, iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır. Diğer kademeli
bölümden kastedilen ilçe ve bucaktır. Ancak bucak örgütlenmesi 2012 tarihli 6360 sayılı Kanunla
kaldırılmıştır. Anayasaya göre ” il” merkezi yönetimin temel örgütlenme birimidir. Türkiye’de 2016
yılı itibariyle toplam 81 il bulunmaktadır. Bununla birlikte Anayasaya göre, merkezi yönetim
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kuruluşlarının örneğin bakanlıkların “bölge kuruluşları” da oluşturabilmesi de mümkündür.
Türkiye'de merkezi yönetimin taşra örgütünün kamu yönetiminde tartışmasız önemli bir yeri vardır.
Merkezi yönetim ülkenin tüm ihtiyaçlarını ve sorunlarını taşra örgütleri olmaksızın gözlemleyemez.
Bundan dolayı, özellikle il ve ilçeler merkezi yönetimin hem sağlıklı çalışması hem de sorunlara
çözüm bulması hususunda önemli bir yere sahiptirler. Bucak ve bölge yönetimlerinin önemli bir
rolü olmasa da, merkezi yönetimin yetki ve sorumlulukları yönetsel bölünme ilkesi ile il ve ilçe
düzeyine taşınmaktadır (Aydın, 2013).
Taşra örgütü temelde il, ilçe, bucak ve bölge yönetiminden oluşur. Bu ayırım, coğrafi, ekonomik
ve kamu hizmetinin gereği gibi durumlara göre yapılmıştır. Ayrıca bölge yönetimleri de bir taşra
örgütü olarak kabul edilebilir. Anayasa'nın 126. maddesinde bu, “Türkiye, merkezi' idare kuruluşu
bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere;
iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır” şeklinde ifade edilir.
Görüldüğü gibi Anayasa'da bucak ve bölge kavramı geçmemekte, fakat “diğer kademeli bölümler”
kavramı bunların da taşra örgütü olarak kurulmasının önünde bir engelin olmamasını sağlamaktadır.
Ancak İl İdaresi Kanununda (İİK) il ve ilçe ile birlikte bucak da zikredilmektedir: “Türkiye, merkezi
idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine
göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür” (Md. 1) (Aydın, 2013).
İl, ilçe ve bucak yönetimleri ve birbirleriyle ilişkileri aynı kanunun 2. maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre, il, ilçe ve bucak kurulması, kaldırılması, adlarının, birbirlerine bağlılıklarının, merkez ve
sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesi ile ilgili olarak şunlar söylenebilir (Aydın, 2013):
İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir
ilçenin başka bir İl' e bağlanması kanun ile yapılır. İlçe kurulmasında ve kaldırılmasında, bir
ilçenin başka bir ile bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde, sınırlarının
değiştirilmesinde il idare kurulları ile il genel meclisinin görüşleri alınır.
Bucak kurulması, kaldırılması, merkezinin belirtilmesi, il ilçe ve bucak sınırlarının ve
bucak adlarının değiştirilmesi bir köyün veya kasabanın veya bucağın başka bir il ve ilçeye
bağlanması, önemli mevki ve tabii arazi adlarının değiştirilmesi İçişleri Bakanlığının kararı ve
Cumhurbaşkanının onayı ile gerçekleşir.
Köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Sağlık Bakanlığı gibi ilgili Bakanlıkların
mütalaası alınmak suretiyle olur. Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir
bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy,
mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi İçişleri Bakanlığının
uygun görmesiyle yapılır. Ancak, Türkçe olmayan köy adları, ilgili İl Daimi Encümeninin
görüşü alındıktan sonra, en kısa zamanda İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilir.
2.2.1. İl Yönetimi
Türkiye’nin yönetim sistemi içerisinde il hem merkezi yönetimin taşra örgütüdür hem de yerel
yönetim birimidir. Bu bölümde anlatılacak olan “il yönetimi” merkezi yönetimin taşra örgütü
olandır. Alan 1949 tarihli 5442 sayılı “İl İdaresi Kanunu” ile yönetilmektedir (Özkal Sayan, 2014).
İl yönetimi İİK'nın 3-26. maddelerinde düzenlenmiştir. Yetki genişliği esasına göre işleyen il
yönetiminin başında, her Bakanlığın temsilcisi olan Vali bulunur. Ayrıca Valinin görev ve
hizmetlerinde yardımcı olmak üzere il müdürleri (İl İdare Şube Başkanları) ve İl İdare Kurulu
vardır. İl kuruluşlarının hiyerarşik yapısı Şekil 4’deki gibidir.
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Şekil 4: İl kuruluşlarının hiyerarşik yapısı
Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde gerekli olduğu kadar örgütlenmeye gidilir. Bu
örgütlerin her birinin başında bulunanlar “İl İdare Şube Başkanları”dır (İl Müdürleri). Bunların emri
altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bakanlıkların ildeki tüm bu örgütleri Valinin
emri altındadır. Adli ve askeri birimler bunun istisnasıdır (Aydın, 2013). İllerde, valilerin tayin ve
tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üzere Vali
Yardımcıları bulunur. Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden de Vali Yardımcısı sorumludur.
Vali Yardımcıları, belli bir süre Kaymakamlıkta bulunmuş ve bu hizmetin belli bir süresini de
doğuda geçirmiş olanlardan atanır (Aydın, 2013).
Anayasaya göre illerin idaresi “yetki genişliği” esasına dayanır. “Yetki genişliği, merkeze ait karar
ve yürütme yetkisinin bir bölümünün bu yönetimin bir alt kademesindeki memurlara devri demektir.
Yetkinin devredildiği kademe, ilin genel yönetiminden sorumlu olacaktır.” (Güler, 2009). İllerde bu
görevi “vali” üstlenmektedir. Vali ilde, adli ve askeri kuruluşlar dışında, bakanlıklarda ve kamu
kuruluşlarında çalışan tüm personelin en büyük amiridir. İlde hem devleti hem de hükümeti temsil
eder. Bununla birlikte ilin yönetiminden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar,
Bakanlıklarına ait işler için valilere emir ve talimatlar veririler (Özkal Sayan, 2014).
Vali “istisnai memur” dur. Yani atanması, özlük hakları vs. bakımından diğer devlet memurlarının
tabi olduğu mevzuata dâhil değildir. Türkiye’de valilerin atanması konusunda siyasal iktidara geniş
bir takdir yetkisi verilmiştir (Eryılmaz, 2011). Farklı mesleklerden vali atanabildiği gibi, kanunlarda
vali olabilmek için özel nitelikler öngörülmemiştir. 2006 yılında 5442 sayılı Kanunun 6. maddesine
eklenen bir fıkrayla mülki idare amirleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; mülkî
idare amirliği hizmetleri sınıfından vali olarak atanacaklarda; birinci sınıfa yükselmiş ve birinci
sınıfa yükseldikten sonra birinci sınıfa yükselme niteliğini kaybetmemiş olma şartı aranır. Ancak
İçişleri Bakanlığına bağlı olan vali Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, yani İçişleri Bakanlığının
önerisi, Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı onayı ile atanmaktadır (Özkal Sayan, 2014).
İlde bakanlıklar görevlerini yerine getirebilmek için çeşitli örgütler kurarlar ve bunların başında “il
müdürleri” bulunur. İl müdürleri ve bunların örgütleri tamamen valinin emri altındadır ve il
müdürleri işlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludurlar (Özkal Sayan, 2014).
Bunun dışında il idare kurulu ilde valiye il yönetiminde yardımcı olan bir organdır. 5442 sayılı
Kanuna göre il idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli eğitim,
bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veteriner müdürlerinden oluşmaktadır. 1980’den sonra
yapılan mevzuat değişikliğiyle il idare kurulunun görev alanı daraltılmış, görevlerinin bir bölümü
yargıya bir bölümü de yerel yönetimlere aktarılarak “sembolik” bir kurul haline dönüştürülmüştür
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(Eryılmaz, 2011; Özkal Sayan, 2014).
2.2.2. İlçe Yönetimi
Taşra için Anayasa'da öngörülmeyen diğer yönetsel birimlerin ilçe ve bucak olduğunu belirtmek
gerekir. Artık yeni bucak kurulmadığından, var olan bucaklara da yeni bucak müdürü ataması
yapılmadığından; bucaklar, önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Onun yerine öne çıkan yönetsel birim
ilçedir. İlçe, aynı zamanda, başta kamu yönetimi bölümü olmak üzere SBF, Hukuk ve İİBF
mezunlarının kaymakam olmak için uğraştıkları yönetsel birim olması bakımından da ayrı bir yere
sahiptir (Şahin, 2014).
İl yönetiminin bir alt kademesi ilçedir. İlçe genel idaresinin başı kaymakamdır. Kaymakam ilçede
vali gibi hem devletin hem hükümetin temsilcisi değil, yalnızca hükümetin temsilcisidir.
Kaymakam, valinin hiyerarşik yönetimi ve denetimi altındadır. Bununla birlikte kaymakam da vali
gibi adli ve askeri örgütler hariç olmak üzere bakanlık örgütleri eliyle çalışır (Özkal Sayan, 2014).
Kaymakamlık, meslek memurluğudur. Belirli şartları sağlayanlar, yine bir dizi sınavdan sonra
kaymakam adayı olarak mesleğe başlarlar. İşlerini yaparken ilçe yönetim kurulu kaymakama
yardımcı olur (Şahin, 2014).
Kaymakam yine validen farklı olarak kariyer mesleğinden gelir. Seçilmesi, yetiştirilmesi, atanması
ve yer değiştirilmesi belli kurallara bağlanmıştır. Bu anlamda meslek memurudur ve vali gibi siyasal
bir kişiliği yoktur. Atanması da validen farklıdır. “Ortak kararnameyle”, yani İçişleri Müdürler
Encümeninin seçimi, İçişleri Bakanı oluru üzerine Cumhurbaşkanınca atanır (Özkal Sayan, 2014).
İlde olduğu gibi ilçede de kaymakamın başkanlığında idare kurulu görev yapmaktadır. İl İdaresi
Kanununa göre bu kurul kaymakamın başkanlığında yazı işleri müdürü, mal müdürü, hükümet
hekimi, milli eğitim müdürü, tarım ve köy işleri müdüründen oluşmaktadır (Özkal Sayan, 2014).
Mülki yönetim bölümlerinden ikincisi olan İlçe'nin Türkiye'de eski bir geleneği ve çevredeki sosyal
ve iktisadi şartların geliştirilmesi yönünden önemli işlevleri vardır. İller gibi İlçeler de kanunla
kurulur (Aydın, 2013).
Türkiye'de ilçe yönetimi İİK'nın 27-40. maddelerinde düzenlenmiştir. İlçe yönetimi hemen hemen il
yönetiminin bir izdüşümü şeklinde örgütlenmiştir. İlçe genel yönetiminin başı olan Kaymakam
İlçede hükümetin temsilcisidir. Ayrıca kaymakamın görev ve hizmetlerinde yardımcı olmak üzere
İlçe Müdürleri ve İlçe İdare Kurulu vardır (Aydın, 2013).
2.2.3. Bucak Yönetimi
5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre bucak, coğrafya, ekonomi, güvenlik ve mahalli hizmet
bakımlarından aralarında ilişki bulunan kasaba ve köylerden meydana gelen bir idare bölümüdür.
Bucak müdürü, bucakta en büyük hükümet memuru ve temsilcisidir. Ancak bu yönetim makamı
kaldırılmıştır (Özkal Sayan, 2014).
2.2.4. Bölge Kuruluşları
1982 Anayasasındaki mevcut düzenlemeye göre kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyumu
sağlamak amacıyla birden çok ili içine alan merkezi idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın görev ve
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yetkileri kanunla düzenlenir. Bu ifadeden anlamamız gereken, merkezi yönetimin bölgesel düzeyde
örgütlenmesine imkân tanındığıdır. Yani uygulamada bakanlıkların bölge kuruluşları oluşturabilir.
Ancak bölge, il gibi bir yönetim kademesi değildir. Bölge düzeyinde örgütlenebilmek için, kuruluş
kanununda bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. Bölge kuruluşlarının kurulması, kaldırılması,
merkezleri ile bölge müdürlüklerine dâhil olacak iller Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir (Özkal
Sayan, 2014).
Türkiye’de bölge düzeyinde örgütlenen Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığıdır. Bunun dışındaki
bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının bölge müdürlükleri mevcuttur. Vakıflar Genel
Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşların hem
aynı hem de değişik şehirlerde bölge müdürlükleri vardır (Özkal Sayan, 2014).
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BÖLÜM 3
TÜRK YÖNETİM YAPISI İÇERİSİNDE YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
Yerel yönetimler, yer yönünden yerinden yönetim ilkesine göre mal ve hizmet sunan kamusal
örgütlerdir. Bunların başında il özel yönetimleri gelmektedir. 2012'de yapılan bir düzenlemeyle
büyükşehir belediyesi kurulan yerlerde bu belediyelerin sınırı, aynı zamanda il sınırı haline
getirilmişi ve buralarda il özel yönetimi kaldırılmıştır. Böylece Haziran 2014 itibariyle Türkiye’de
51 il özel yönetimi bulunmaktadır (Şahin, 2014).
Yerel yönetim en basit tanımıyla “Bir ülkenin coğrafi parçalarından birinde, merkezi yönetimin
merkez ve taşra birimleri dışında, doğrudan o yörede yaşayanlarca oluşturulup yönetilen birimlere
denir.” (Güler, 2009). 1982 Anayasasının 127. maddesine göre yerel yönetimler; il, belediye veya
köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve
karar organları yine kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel
kişileridir. Bu ifadeden anlaşılacağı üzere, yerel düzeyde kamu hizmetlerini yerine getirme
amacıyla, kendi kamu tüzel kişilikleri bulunan, kendi bütçeleri olan, kendi karar ve yürütme
organlarına sahip yerel yönetim birimleri kurulur (Özkal Sayan, 2014).
3.1. Yerinden Yönetim ve Özellikleri
Anayasa’nın 127. Maddesine göre yerel yönetimler, tüm ülkeyi ilgilendirmeyen, sadece il, belediye
veya köy halkının yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve
karar organları kanunda gösterilen ve seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu
tüzelkişileridir (Aydın, 2013).
Yerel yönetimlerin belirli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile kendi aralarında Bakanlar
Kurulunun izni ile birlik kurmaları, görevleri, yetkileri, maliyet ve kolluk işleri ve merkezi idare ile
karşılıklı bağ ve ilgileri kanunla düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları
sağlanır (Aydın, 2013).
Yerel yönetimlerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenlenir. . Yerinden yönetim kavramını 1982 Anayasasında yer alan “idare kuruluş ve
görevleriyle bir bütündür” ilkesi ile ele alınmaktadır. “İdarenin bütünlüğü” ilkesi ise merkez ile
yerel yönetimler arasında “görevler ayrımı” yapmadığından görevler ayrımı ilkesinin federal
devletin doğasına uygun bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. (Güler, 2000, Özkal Sayan, 2014).
Yerel yönetim seçimleri Anayasaya göre beş yılda bir yapılmaktadır. Yerel yönetim organlarına
veya bu organların üyelerine ilişkin genel veya ara seçimler; milletvekili genel veya ara seçimleri ile
birlikte yapılır. Kanun, büyük yerleşim merkezleri için özel yönetim biçimleri getirebilir. Yerel
yönetimlerde denetim yargı yoluyla yapılmakta olup görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında
soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organların üyelerini, İçişleri
Bakanı, kesin hükme kadar uzaklaştırabilmektedir. (Özkal Sayan, 2014).
Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin
sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel ihtiyaçların karşılanması amacıyla, Merkezi
yönetim, yerel yönetimler üzerinde, yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
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yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve yerel
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idari
vesayet yetkisine sahiptir (Aydın, 2013). İdari vesayet ise “kanunla öngörülmüş durumlarda
merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşlarının eylem ve işlemleri üzerinde sahip olduğu sınırlı
bir denetim yetkisidir” (Görmez, 2010). Vesayet yetkisi, kanun tarafından öngörülen bozma, onama,
erteleme, değiştirerek onama gibi sınırlı yetkileri içermektedir. Ancak düzeltme veya emir ve
talimat verme yetkisi yoktur (Özkal Sayan, 2014).
Türkiye; Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 21.11.1988 tarihinde imzalamış ve daha sonra 3723
sayılı kanunla onaylamıştır (Özkal Sayan, 2014).
Yerel yönetimleri kurulmasındaki nedenler;
Fonksiyonel etkinlik
Demokrasi
Özgürlük
Özerklik
Yeniden paylaşım düşüncesi (Aydın, 2013).
3. 2. Coğrafi Yerinden Yönetim Kuruluşları
Anayasada sayılan üç tür yerel yönetim birimi vardır. Bunlar il özel idaresi, belediye ve köydür
(Özkal Sayan, 2014).
3.2.1. İl Özel İdaresi
İl özel idaresi il örgütünden ayrı kendi karar organı, bütçesi ve tüzel kişiliği olup, il sınırları
dahilindeki yerel hizmetleri görmek üzere kurulmuşlardır. 2005 tarihli 5302 sayılı Kanunda, il
halkının mahalli ve müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak
tanımlanmaktadır. İl özel idaresinin görev alanı tüm il sınırıdır ve belediyelerden daha geniş alanlara
kamu hizmeti götürmek amacıyla oluşturulmuşlardır. Kanunla bir yerleşim biriminin il olmasıyla
birlikte, il özel idaresi de kurulur. İl genel yönetimini ve il özel idaresini yürütme organı valiliktir. İl
genel yönetimi merkezi yönetimin taşra uzantısıdır. (Özkal Sayan, 2014).
1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ve 1913 tarihli Kanun Hükmünde Kararnameden sonra il özel
idareleri 1987 yılında kanunla düzenlenmiştir. 12.11.2012 tarihli 6360 sayılı “On dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türkiye’deki mevcut büyükşehir
belediyesi sayısı on altıdan otuza yükseltilmiş ve büyükşehir belediyesi olan illerde il özel
idarelerinin tüzel kişiliği sona ermiştir. il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin son bulduğu illerde,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda tanımlanan il özel idaresinin yetki, sorumluluk ve görevleri
gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni olan bayındırlık ve iskân, toprağın
korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara
mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa
temini, binaların bakım, yapım ve onarımı, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım
ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin
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hizmetleri belediye sınırları dışında ilgisine göre bakanlıklar, bakanlıkların bağlı ve ilgili
kuruluşları ile bunların taşra teşkilatı, büyükşehir belediyeleri, valilikler tarafından kullanılacak ve
yerine getirilecektir (Özkal Sayan, 2014).
İl özel idaresi teşkilatı; genel sekreterlik, malî işler, sağlık, tarım, imar, insan kaynakları, hukuk
işleri birimlerinden oluşmaktadır. İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel
özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre
oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin
kararıyla olur. Bu birimler büyükşehir belediyesi olan illerde daire başkanlığı ve müdürlük, diğer
illerde müdürlük şeklinde kurulur (Özkal Sayan, 2014).
İl özel idarelerinde iç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre
yapılmaktadır ve iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsamaktadır.
Mali işlemler dışında kalan diğer işlemleri, idarenin bütünlüğüne, kalkınma plan ve stratejilerine
uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da
denetlenir (Özkal Sayan, 2014).
İl Özel İdaresi Kanununda (İÖİK) İl Özel İdaresi müdürü "il halkının mahalli müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,
idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanmaktadır (Aydın, 2013).
İl özel idaresinin vali, il genel meclisi ve il encümeni olmak üzere üç organı bulunmaktadır (Özkal
Sayan, 2014).
3.2.1.1. Vali
Vali il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. İl özel idaresi teşkilatını sevk ve idare
eder. İl özel idaresinin yönetiminde stratejik planı temel alır ve faaliyetleri, personelin performans
ölçütlerini hazırlar, uygular, izler, değerlendirir ve bunlarla ilgili raporları meclise sunar. 2005
yılındaki düzenlemeyle meclis başkanı, üyelerce meclisin içinden seçilmeye başlanmıştır.(Güler,
2009). Valinin il encümeni başkanlığı ise devam etmektedir (Özkal Sayan, 2014).
2005 öncesi dönemde valilik makamı vali yardımcılığı ile desteklenirken, il özel idaresi müdürü
yerine “genel sekreter” makamının kurulmasıyla bu durum değişmiştir. Genel sekreter, il özel
idaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il
encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma
programına göre düzenler ve yürütür. Böylece genel sekreterlik makamı güçlendirilmiştir (Güler,
2009) (Özkal Sayan, 2014).
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
İl Özel İdaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar. İl Özel İdarelerinin görev ve sorumlulukları, yerel
halkın ortak ihtiyaçları niteliğindedir. Bazı görevleri il sınırları içinde yaparken, bazı görevleri ise
belediye sınırları dışında yapmaktadır. (İÖİK, Md. 6).
İl Özel İdaresi;
İl sınırları içinde;
Sağlık.
Gıda, tarım ve hayvancılık.
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Sanayi ve ticaret.
İl çevre planı.
Çevre ve şehircilik
Toprağın korunması ve erozyonun önlenmesi.
Sosyal hizmet ve yardımlar.
Yoksullara mikro-kredi verilmesi.
Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları kurmak.
İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer
ihtiyaçlarının karşılanması.
Belediye sınırları dışında;
İmar ve yol.
Su, kanalizasyon ve atık su.
Çevre.
Acil yardım ve kurtarma.
Kültür ve turizm.
Gençlik ve spor.
Orman köylerinin desteklenmesi.
Ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi.
Yetki ve imtiyazları;
Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak,
gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve
denetlemek.
Kanunların İl Özel İdaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak
koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
Borç almak ve bağış kabul etmek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve belli bir miktar kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
Özel kanunları gereğince İl Özel İdaresine ait vergi, resim ve harçları tahsil etmek.
Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık dinlenme ve eğlence yerlerine
ruhsat vermek ve denetlemek (Aydın, 2013).
3.2.1.2. İl Genel Meclisi
İl genel meclisi, il özel idaresinin karar organı olup ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre
ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Üye sayısı ildeki ilçelerin sayısına ve
ilçe nüfuslarına göre değişmekte ve doğrudan halkın seçtiği tek organdır (Özkal Sayan, 2014).
İl genel meclisi bir aylık tatil hariç her ayın ilk haftası meclis tarafından önceden belirlenen günde
toplanır. Önceleri meclise vali başkanlık ederken 2005 yılında yapılan değişikle birlikte meclis
başkanı üyelerce meclisin içinden seçilmektedir. Valinin önerdiği hususlar dikkate alınmakla
birlikte meclis gündemi meclis başkanı tarafından belirlenmektedir (Özkal Sayan, 2014).
İl genel meclisinin, stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini,
personelin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak; bütçe ve kesin hesabı kabul etmek;
belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç il çevre düzeni planı ile belediye
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sınırları dışındaki alanların imar planlarını görüşmek ve karara bağlamak; borçlanmaya karar
vermek; taşınmaz mal alımına, satımına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmi beş yılı
geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisinse karar vermek; il özel idaresi adına
imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile
yapılanmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek gibi
görevleri bulunmaktadır. Ancak yeni Büyükşehir Kanunu ile kapatılan illerdeki il özel idarelerinin
bu görevleri de devredilmiştir. (Özkal Sayan, 2014).
3.2.1.3. İl Encümeni
İl encümeni, il genel meclisinde karara bağlanacak konuların ön incelemesini yapan yürütmeye
ilişkin görevleri olan bir organdır. 6360 sayılı Kanunla İl Encümeni valinin başkanlığında, genel
sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ile valinin her yıl
birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. 2012 yılından önce il encümeni beş bürokrat ve
beş meclis üyesi olmak üzere on kişiden oluşmaktaydı (Özkal Sayan, 2014).
Encümenin görevlerinden bazıları; Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı
inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili
kamulaştırma kararı almak ve uygulamak, kanunda öngörülen cezaları vermek, belediye sınırları
dışındaki halka açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemektir. (Özkal Sayan, 2014)
Vali kanun, tüzük, yönetmelik ve il genel meclisi kararlarına aykırı gördüğü encümen kararının bir
sonraki toplantıda tekrar görüşülmesini isteyebilir. Encümen kararında ısrar ederse karar kesinleşir
(Özkal Sayan, 2014).
3.2.1.4. Maliyesi
3.2.1.4. 1. İl Özel İdaresinin Gelirleri
İl özel idaresinin gelirleri, İÖİK'nun 42-50. Maddelerine göre genel bütçe vergilerinden ve emlak
vergisinden kendisine verilen paylardan, merkezi yönetim kuruluşlarından aktarılan ödeneklerden
ve kendi öz gelirlerinden gelmektedir.
İl Özel İdaresinin gelirleri, giderleri ile bütçesiyle ilgili hususlar aşağıdaki gibi açıklanabilir (Aydın,
2013):
Kanunlarla gösterilen İl Özel İdaresi vergi, resim, harç ve katılma payları.
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylar.
Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek
gelirler.
İl genel meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
Faiz ve ceza gelirleri.
Bağışlar.
Her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirler.
Diğer gelirler.
3.2.1.4. 2. İl Özel İdaresinin Giderleri
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İl Özel İdaresi binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için
yapılan giderler.
İl Özel İdaresinin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek,
huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.
Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve
tahsili için yapılacak giderler.
İl Genel Meclisince belirlenecek ilkeler çerçevesinde köylere veya köylerin aralarında kurdukları
birliklere yapılacak yardımlar.
İl Özel İdaresinin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı, üyelik
aidatı giderleri.
Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
Yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
Dava takip ve icra giderleri.
Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve diğer proje giderleri.
Sosyo-kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
Özel idare hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
Doğal afet giderleri.
Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler (Aydın, 2013).
3.2.1.4.3. İl Özel İdaresi Bütçesi
İlin stratejik planına uygun olarak hazırlanan bütçe, İl Özel İdaresinin mali yıl ve izleyen iki yıl
içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına
izin verir (Aydın, 2013).
İl Özel İdaresi bütçesi ile muhasebe işlemlerine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının
görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir (Aydın, 2013).
Vali tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı başında İl Encümenine sunulur. Encümen,
bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce İl Genel Meclisine sunar
(Aydın, 2013.
İl Genel Meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak,
meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz
(Aydın, 2013).
3.2.2. Belediyeler
Belediye, Belediye Kanununda (BelK-Md.3) "beldenin ve belde sakinlerinin mahalli müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idari ve mail özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi" olarak tanımlanır (Aydın, 2013).
Türkiye’de iki tür belediye vardır. Belediyeler ve büyükşehir belediyeleri. Belediyeler il, ilçe ve
belde belediyeleri olarak kademelendirilmiştir. Büyükşehir belediyeleri ise yalnızca büyükşehirlerde
kurulmakta ve ilçe büyükşehir belediyesi ve büyükşehir belediyesi olmak üzere iki kademeli bir
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sisteme sahiptir (Özkal Sayan, 2014).
Bu kanun 2005 yılına kadar yürürlükte kalmış daha sonra yerini 5393 sayılı Belediye Kanununa
bırakmıştır (Özkal Sayan, 2014). “Kentsel yerleşmelerin yönetim mekanizması” olan belediye
yönetimi ilk defa 1856 yılında İstanbul’da kurulmuş daha sonra 1930 yılında 1580 sayılı kanunla
düzenlenmiştir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. 5393 sayılı Kanunla
yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için gerekli nüfus ölçütü iki binden beş bine çıkarılmış,
Belediyelerin yerel hizmet konusundaki yetki ve görevleri arttırılmıştır. Belediyeler ağırlıklı olarak
altyapıya ilişkin görev ve sorumlukları olan kuruluşlarken eğitim, sağlık, sosyal yardım, kültür,
ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi gibi alanlarda da yetkilendirilmişlerdir (Eryılmaz, 2011 (Özkal
Sayan, 2014).
Belediyeler; imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı, coğrafi ve kent bilgi sistemleri,
çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir
içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve
tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah, mesleki beceri kazandırma, ekonomi ve
ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır(Özkal Sayan, 2014).
Belediyelerin bu verilen hizmetleri yerine getirebilmesi gelir kaynaklarına bağlıdır. 1982
Anayasasına göre yerel yönetimlere görevleriyle orantılı gelir kaynakları “genel bütçe vergi
gelirinden ayrılan paylar”, “öz gelirler” ve “denkleştirme ödeneği”ile sağlanmaktadır. (Özkal Sayan,
2014).
Belediyenin organları; belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanıdır.
3.2.2.1. Kuruluşu
Belediyeler şehir veya beldelerin belediye sınırlan dahilinde yerel hizmetlerini görmek üzere
kurulmuşlardır. En önemli yerel yönetim birimi olan Belediye, nüfusu 5.000'den fazla olan yerleşim
birimleri ile nüfusu ne kadar olursa olsun tüm il ve ilçelerde kurulur (Aydın, 2013).
İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunlu iken, nüfusu 5.000'den fazla olan beldelerde
kurulabilmesi belli bir prosedüre bağlıdır. Bunun için bir veya birden fazla köyün köy ihtiyar
meclisinin kararı veya seçmenlerinin en az yarısından bir fazlasının mahallin en büyük mülki idare
amirine yazılı başvurusu ya da valinin kendiliğinden buna gerek görmesi durumunda, valinin
bildirimi üzerine, mahalli seçim kurulları, on beş gün içinde köyde veya köy kısımlarında kayıtlı
seçmenlerin oylarını alır ve sonucu bir tutanakla valiliğe bildirir. İşlem dosyası valinin görüşüyle
birlikte İçişleri Bakanlığına gönderilir. Danıştay’ın görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde
belediye kurulur (Aydın, 2013).
Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5.000 ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde,
İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararnameyle belediye kurulabilir (Aydın, 2013).
Belediye olduktan sonra zamanla nüfusu 2.000'in altına düşen belediyeler, Danıştay'ın görüşü
alınarak, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine müşterek kararname ile tekrar köye dönüştürülür
(Aydın, 2013).
3.2.2.2. Türleri
Kuruluş, statü ve işleyişine göre halen Türkiye'de çeşitli belediyeler mevcut olmakla birlikte, başlıca
iki türlü Belediye söz konusudur:
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5393 sayılı Belediye Kanununa Göre Kurulan Belediyeler.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre Kurulan Büyükşehir Belediyeleri (Aydın,
2013)
3.2.2.2.1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Kurulan Belediyeler
3 tür belediyeden söz edilmektedir;
İl belediyesi
İlçe belediyesi
Belde belediyesi (Aydın, 2013).
3.2.2.2.2. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa Göre Kurulan Büyükşehir Belediyeler
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de "büyük şehir"lerde kurulan, en az 3 ilçe belediyesini kapsayan
belediyelerdir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunup, "ilçe" olmayan beldelerde kurulan
belediyeler "alt kademe belediyesi" olarak adlandırılır. Buna göre;
Büyükşehir belediyesi
Büyükşehir ilçe belediyesi
Büyükşehir alt kademe belediyesi (Aydın, 2013). Olmak üzere 3 başlık altında toplanabilir.
3.2.2.3. Organları
3.2.2.3.2. Belediye Başkanı
Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye
başkanı doğrudan halk tarafından seçilmektedir ve görev süresi beş yıldır (Özkal Sayan, 2014).
Belediye başkanının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır: Belediye teşkilatının en üst amiri
olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak,
belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini
oluşturmak ve bunlara uygun olarak bütçeyi, performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak,
izlemek, değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak, belediyeyi devlet dairelerinde ve
törenlerde, davacı veya davalı olarak yargı yerlerinde temsil etmek, meclise ve encümene başkanlık
etmek, kararlarını uygulamak, belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşları ile
işletmelerini denetlemek, şartsız bağışları kabul etmek (Özkal Sayan, 2014).
Belediye başkanının seçilme yeterliliğini kaybetmesi, görevine mazeretsiz ve kesintisiz yirmi
günden fazla terk etmesi ve bu durumun mülki idare amiri tarafından belirlenmesi, görevini
sürdürmeye engel bir hastalık, sakatlık durumunu yetkili sağlık kuruluşu raporuyla belgelemesi,
belediye meclisinin feshedilmesini gerektiren eylem ve işlemlere katılması halinde, İçişleri
Bakanlığının başvurusu üzerine Danıştay’ın kararıyla başkanlık sıfatı sona erer (Özkal Sayan,
2014).
3.2.2.3.2. Belediye Meclisi
Belediye yönetiminin karar organıdır. Meclis üyelerinin sayısı, belde, kasabaya da kentin nüfus
durumuna göre değişiklik göstermektedir. Belediye meclisi üyeleri seçiminde nispi temsil sistemi
uygulanır. Meclis bir aylık tatil hariç, her ayın ilk haftası kararlaştırılan günde toplanır (Özkal
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Sayan, 2014).
Belediye meclisinin görevlerinden bazıları şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma
programlarını, belediye faaliyetlerini, personelin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek,
bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, imar planlarını ve programlarını görüşmek ve onaylamak,
borçlanmaya karar vermek, belediye ücret tarifelerini düzenlemek, belediyeye ait şirket, işletme ve
iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek (Özkal Sayan, 2014).
3.2.2.3.3. Belediye Encümeni
Belediyenin yürütme ve danışma organıdır. Belediye başkanının başkanlığında; il belediyelerinde ve
nüfusu yüz binin üzerindeki belediyelerde yedi, diğer belediyelerde beş kişiden oluşur. Haftada
birden az olmamak üzere, önceden belirlenen gün ve saatte toplanır (Özkal Sayan, 2014).
Belediye encümeninin görevlerinden bazıları şunlardır: Stratejik plan ile yatırım ve çalışma
programlarını, bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, yıllık çalışma
programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararı almak ve uygulamak, kamularda öngörülen
cezaları vermek (Özkal Sayan, 2014).
3.2.2.4. Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediyenin görev, yetkİ ve sorumlulukları BelK'nun 14-15. maddelerinde düzenlenmiştir (Aydın,
2013).
Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki
her türlü görev ve hizmeti yapar, bunun için gerekli kararları alır ve uygular. Belediyenin yaptığı
görev ve hizmetleri özetle üç alanda yoğunlaşır (BelK, Md. 14):
Yapmak zorunda olduğu ve ekonomik ve sosyal olarak sınıflandırılabilecek görevler.
Eğitim, kültür ve sağlık alanında gerektiğinde yerine getirebileceği hizmetler.
Diğer görev ve hizmetler
Ekonomik ve sosyal alanda (Aydın, 2013):
İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı.
Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık.
Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans.
Şehir içi trafik.
Defın ve mezarlıklar.
Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar.
Konut.
Kültür ve sanat.
Turizm ve tanıtım.
Gençlik ve spor.
Sosyal hizmet ve yardım.
Evlendirme.
Meslek ve beceri kazandırma.
Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi.
Eğitim, kültür ve sağlık alanında:
Okul öncesi eğitim kurumları açabilir.
Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya
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yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi' dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların
ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir (Aydın, 2013).
Diğer yerel görev ve hizmetler:
Yetkileri ve imtiyazları
Belde sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyette bulunmak.
Kanunların belediyeye verdiği yetkiler dahilinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, belediye
yasaklan koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalan vermek.
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izinleri (ruhsat) vermek.
Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylanın tahsil etmek.
Vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğalgaz, su, atık su
ve hizmet karşılığı alacakları tahsil etmek.
İçme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını
sağlamak, kaynak sularını işletmek, bunlar için gerekli tesisleri kurmak.
Toplu taşıma yapmak ve bunun için gerekli sistemleri kurmak.
Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili işleri yapmak.
Yerel ortak hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye sınırları ve mücavir alanlar
içerisinde taşınmaz malları alıp satmak.
Borç ve bağış almak.
Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali ve mezbaha gibi yerler açmak ve işletmek.
Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların, anlaşmayla tasfiyesine karar
vermek.
Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık İstirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek
Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları
faaliyetten men etmek.
Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalara standartlar getirmek.
Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanları, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama alanlarını,
inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek ve bu alan
ve yerler ile taşımalarda olası çevre kirliliği için gerekli önlemleri almak (Aydın, 2013).
3.2.2.5.Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi
Belediyelerin gelirleri genel bütçe vergilerinden ayrılan paylar, devlet yardımları ve kendi öz
gelirlerinden oluşur.
Gelirleri;
Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları.
Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay.
Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler.
Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve benzeri şekillerde değerlendirilmesinden elde edilen
gelirler.
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Belediye meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.
Faiz ve cezalardan elde edilen gelirler.
Bağışlar.
Her türlü girişim ve faaliyetlerin karşılığında sağlanacak gelirler.
Diğer gelirler (Aydın, 2013).
Belediyenin giderleri;
Belediye bina ve tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini yapımı, bakımı ve onarımı için
yapılan giderler.
Belediye personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, yolluklar,
hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. ·
Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin tahsili için
yapılacak giderler.
Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak
giderler.
Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve
üyelik aidatı giderleri.
Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri.
Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.
Dava takip ve İcra giderleri.
Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler.
Yurtiçi ve yurtdışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak
hizmetler ve proje giderleri.
Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri.
Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler.
Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar.
İmar düzenleme giderleri.
Her türlü proje giderleri (Aydın, 2013).
Belediye bütçesi;
Belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin
mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve
harcamaların yapılmasına izin verir (Aydın, 2013).
Bütçenin hazırlanması süreci; Belediye Başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının
birinci gününden önce Belediye Encümenine sunulur ve İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bakanlık,
belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere Eylül ayı sonuna kadar Maliye
Bakanlığına bildirir. Belediye Encümeni, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının
birinci gününden önce Belediye Meclisine sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen
veya değiştirerek kabul eder. Ancak, Meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir
azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer (Aydın,
2013).
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3.2.3. Büyükşehir Belediyeleri
3.2.3.1. Kuruluşu
Büyükşehir Belediyesi en az üç ilçe belediyesini kapsayan, bu belediyeler arasında koordinasyonu
sağlayan, kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan, idari ve mali
özerkliğe sahip ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi olarak
tanımlanır (Aydın, 2013). Büyükşehir Belediye Kanunu'na göre, yerleşim birimlerinin son nüfus
sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, büyükşehir belediyesi
kurulmasına dair bir kanun ile birlikte fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri
de dikkate alınarak, kanunla Büyükşehir Belediyesine dönüştürülebilmektedir (Aydın, 2013).
Büyükşehir Belediyeleri Türkiye'de ilk olarak 1984 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de kurulmuş
ve giderek sayıları artarak bugün itibariyle 16'ya ulaşmıştır. 2013 yılı itibariyle bu sayı 29'a
çıkarılmıştır (Aydın, 2013). Yeni kanun ile büyükşehir statüsüne kavuşturulan 13 şehir, Aydın,
Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon,
Şanlıurfa ve Van'dır. Bu şehirler ile mevcut büyükşehirlerin 14 tanesinin (Adana, Ankara, Antalya,
Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun
Adana, ,Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya,
Mersin, Sakarya, Samsun) de sınırları, İstanbul ve Kocaeli'nde olduğu gibi ilin mülki sınırlarının
tamamını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir (Aydın, 2013).
Yeni kanuni düzenleme ile bu şehirlerin merkezinde "merkez ilçeler" kurulmuş, mevcut ilçeler de
"merkez ilçe" statüsüne sahip olmuştur. Büyükşehir sınırları içindeki belde belediyeleri kaldırılmış
ve köylerin tüzel kişilikleri kaldırılarak "mahalle" statüsüne dönüştürülmüştür. Köy muhtarlıkları da
Mahalle Muhtarlıklarına dönüşmüştür. Buralarda İl Özel İdareleri, dolayısıyla İl Genel Meclisleri
olmayacak. Bunun yerine Büyükşehir Belediye Meclisi işlev görecektir (Aydın, 2013).
Büyükşehir kapsamında zikredilen "ilçe belediyesi" büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe
belediyesini, ilk kademe belediyesi ise büyükşehir belediye sınırları içinde ilçe kurulmaksızın
oluşturulan ve büyükşehir ilçe belediyeleriyle aynı yetki, imtiyaz ve sorumluluklara sahip olan
belediyeyi ifade etmektedir (Aydın, 2013). Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde valiye
bağlı olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulmuştur. Bu Başkanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşlarının yatırım ve hizmetlerinin etkin olarak yapılması, izlenmesi ve
koordinasyonu, acil çağrı, afet ve acil yardım hizmetlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi, ilin
tanıtımı, gerektiğinde merkezi idarenin taşrada yapacağı yatırımların yapılması ve koordine
edilmesi, temsil, tören, ödüllendirme ve protokol hizmetlerinin yürütülmesi, ildeki kamu kurum ve
kuruluşlarına rehberlik edilmesi ve bunların denetlenmesini gerçekleştirmekle görevli ve
yetkilidirler. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının sevk ve idaresi, vali veya vali tarafından
görevlendirilecek bir vali yardımcısı tarafından yerine getirilir (Özkal Sayan, 2014).
3.2.3.2. Organları
3.2.3.2.1. Büyükşehir Belediye Meclisi
Büyükşehir belediyesinin ve bazı hallerde ilçe belediyelerinin karar organıdır. Her ayın ikinci
haftası toplanır. Meclis, büyükşehir belediyesine bağlı ilçe belediyeleri için tespit edilen belediye
meclisi üye sayısının, her ilçe için beşte biri alınmak suretiyle bulunacak toplam sayı kadar üyeden
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meydana gelir. Büyükşehir belediye meclis üyeleri, her ilçe için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş
sıralarına göre başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle hesaplanmaktadır. Bu üyelikler için
ayrı bir seçim yapılmamaktadır. Seçim yalnızca ilçe belediye meclisi üyeleri için olmaktadır (Özkal
Sayan, 2014).
3.2.3.2.2. Büyükşehir Belediye Encümeni
Encümen, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl
için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere
belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşmaktadır (Özkal
Sayan, 2014)
Görev ve yetkileri Belediye Kanununa tabi olan belediye encümenini görev ve yetkileriyle aynıdır.
Buna ilaveten Büyükşehir Belediye Kanununda tanımlanan görevleri yaparlar (Özkal Sayan, 2014).
3.2.3.2.3. Büyükşehir Belediye Başkanı
Yürütme organı olan başkan, belediye meclisi içindeki seçmenler tarafından çoğunluk usulüne göre
doğrudan beş yıllığına seçilmektedir. Büyükşehir tüzel kişiliğini temsil eder (Özkal Sayan, 2014).
Görevleri şunlardır: Belediyeyi kanunlara ve stratejik plana uygun olarak sevk ve idare eder; bütçeyi
uygular; belediye personelini atar; belediye ve bağlı kuruluşları denetler; meclis ve encümene
başkanlık edip onların kararlarını uygular; belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerin etkin ve
verimli şekilde yönetilmesini sağlar; belediyenin gelir, alacak, hak ve menfaatlerini izler ve tahsil
eder; yargı mercilerinde belediyeyi temsil eder; gerekirse nikâh kıyar; hizmetlerin yürütülmesinde
birlik ve beraberlik sağlar (Özkal Sayan, 2014).
3.2.3.2.4. Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları BBK'nun 7. maddesinde detaylıca
düzenlenmiş olup, özet olarak şöyledir;
İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin Stratejik planını,
yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları
içinde nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.
Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım,
bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını yapmak.
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine Büyükşehir
Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek
Büyükşehir ulaşım ana planını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma
hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak.
Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak,
yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak.
Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının
korunmasını vs. sağlamak.
Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine
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getirmek.
Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak.
Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal tesisler, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan
barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak,
işletmek veya işlettirmek
Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak.
Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların
ve işlevlerinin korunmasını sağlamak.
Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak,
kurdurmak, işletmek veya işlettirmek
Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak,
kurdurmak ve işletmek.
Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili
hizmetleri yürütmek.
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek
İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları
büyükşehir ölçeğinde yapmak.
Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu
amaçla sosyal tesisler kurmak.
Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek
Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye
etmek ve yıkmak
Kanunun aynı maddesinde İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin görev ve yetkileri de şu şekilde
sayılmıştır
Kanunlarla özellikle Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar
dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna
taşımak.
Sıhhi ve gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık İstirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve
denetlemek
Otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar,
gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak.
Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek
Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişi
başkanlığında alt yapı ve ulaşım hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlar.
Büyükşehir İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların
görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak (BBK, Md. 8 ve 9) katılırlar (Aydın, 2013).
Yetki ve imtiyazlar bakımında, Büyükşehir, İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri, görevli oldukları
konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre
belediyelere tanınan yetki ve imtiyazlara (BBK, Md. 10) sahiptir (Aydın, 2013).
3.2.3.2.5. Gelirleri, Giderleri ve Bütçesi
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1) Büyükşehir Belediyesinin gelirleri şunlardır (BBK, Md.23):
Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden verilen pay.
Büyükşehir Belediye sınırları içinde yapılan genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden
yatırılacak pay.
Belediye Gelirleri Kanununda yer alan oran ve esaslara göre tahsil olunacak at yarışları dahil
müşterek bahislerden elde edilen Eğlence Vergisinin %50'si.
Büyükşehir Belediyesine bırakılan sosyal ve kültürel tesisler, spor, eğlence ve dinlenme
yerlerinden tahsil edilecek her türlü belediye vergi, resim ve harçları.
Yol, su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payları.
Kira, faiz ve ceza gelirleri.
Kamu idare ve kurumlarının yardımları.
Bağlı kuruluşların kesin hesaplarındaki gelirleri ile giderleri arasında oluşan fazlalık sonucu
aktarılacak gelirler.
Büyükşehir Belediyesi iktisadi teşebbüslerinin safi hasılatından büyükşehir Belediye Meclisi
tarafından belirlenecek oranda alınan hisseler.
Büyükşehir Belediyesinin taşınır ve taşınmaz mal gelirleri.
Yapılacak hizmetler karşılığı alınacak ücretler.
Şartlı ve şartsız bağışlar.
Diğer gelirler (Aydın, 2013).
2) Büyükşehir Belediyesinin giderleri de (BBK, Md. 24) şunlardır
Belediye hizmet binaları ve tesislerin temini, bakım ve onarımı için yapılan giderler.
Belediye personeline ve belediyenin seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek
ve diğer giderler.
İlçe, İlk Kademe Belediyeleri ile bağlı kuruluşlara yapacakları yardımlar.
Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri.
Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görevler için yapılacak giderler.
Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler.
Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve birliklerle ilgili ortaklık payı giderleri.
Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler.
Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ve sigorta giderleri.
Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal yardımlar.
Dava takip ve icra giderleri.
Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri.
Avukatlık, danışmanlık ve denetim ödemeleri.
Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.
Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler (Aydın, 2013).
3) Büyükşehir Belediye bütçesi ile ilgili olarak da BBK'nda şu hükümler (Md. 25) yer
almaktadır (Aydın, 2013).
Büyükşehir Belediye bütçesi ile İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinden gelen bütçeler Büyükşehir
Belediye Meclisine sunulur ve Büyükşehir Belediye Meclisince yatırım ve hizmetler arasında
bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek kabul edilir.
Büyükşehir Belediye Meclisi, İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin bütçelerini kabul ederken şunları
yapmaya yetkilidir:
Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya
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değiştirmeye.
Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanuni sınırlar üzerinde veya altında
belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye.
Kesinleşmiş belediye borçlan için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye.
Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye (Aydın, 2013).
3.2.4. Köy Yönetimi ve Organları
Köyler, 442 sayılı Köy Kanununa göre nüfusu 2000'in altında olan yerler şeklinde
tanımlanmaktadır. Ve köylerin asıl görevi, köy diye tanımlanan yerdeki yerel mal ve hizmetleri
sunmaktır. Köyün organları, köy muhtarı, köy ihtiyar heyeti ve köy derneğinden oluşmaktadır
(Şahin, 2014).
Köylerin yönetimi 1924 tarihli 442 sayılı Köy Kanununa göre olmaktadır. Kanun köyü üç değişik
açıdan tanımlamıştır. Bunlardan ilkine göre, nüfusu iki binden aşağı olan yerleşme birimi köydür.
Ayrıca cami, okul, yaylak, baltalık gibi orta malları bulunan toplu ve dağınık evlerde oturan insanlar
bağ, bahçe ve tarlaları ile birlikte bir köy oluşturur. Üçüncü olarak köy, bir yerden bir yere
götürülebilen veya götürülmeyen mallara sahip olan ve kanunla kendisine verilen işleri yapan başlı
başına bir varlık, yani bir tüzel kişidir. Köyün kurulabilmesi için o yerleşim yerinin, nüfusu yüz
elliden çok ve iki binden az olması gerekir. Yerel yönetimlerin sonuncusu ve en küçüğü Köy'dür.
"Köy, bir yerden bir yere götürülebilen veya götürülemeyen mallara sahip olan ve işbu kanun ile
verilen işleri yapan başlı başına bir varlıktır. Buna şahs-ı manevi denir" (Md. 7).
Kanunu'na göre Köy'e ait işler başlıca iki gruba ayrılabilir:
Sağlık, eğitim, temizlik, bayındırlık ve tarım gibi 'zorunlu' işler.
Köy'de çamaşırlık, hamam, pazar ve çarşı yeri açmak gibi 'isteğe bağlı' işler (Aydın, 2013).
Köye ait işler iki grupta toplanmıştır: Zorunlu işler ve isteğe bağlı işler. Zorunlu işler sağlık,
temizlik, bayındırlık, tarım ve eğitim konularıyla ilgiliyken isteğe bağlı işler daha çok köyün,
ekonomik ve sosyal yönden gelişmesi ve güzelleşmesi ile ilgili hizmetlerden oluşmaktadır (Özkal
Sayan, 2014). Köy yönetiminin de kimi seçimle gelen kimi de doğal olarak oluşan üç organı
bulunmaktadır: Köy Derneği, Köy İhtiyar Meclisi ve Muhtar (Aydın, 2013).
3.2.4.1. Muhtar
Muhtarlık tipi örgütlenme hem illerin mahallelerinde hem de köylerde bulunmaktadır. Muhtar, hem
köy idaresinin başı hem de köyde devletin görevlisidir. Görev süresi beş yıldır. Siyasi partiler aday
gösteremez. Muhtarların bütün işlemleri kaymakam ve valinin vesayet denetimine tabidir (Özkal
Sayan, 2014).
Köy muhtarlıklarının görevleri, başlıca hizmetlerin ilçede kaymakamlık yönetiminde kurulan
Köylere Hizmet Götürme Birliklerine devredilmesiyle oldukça azalmış durumdadır (Güler, 2009)
(Özkal Sayan, 2014).
3.2.4.2. Köy Derneği
Köyde bulunan bütün kadın, erkek seçmenlerden meydana gelmektedir. Köy derneği köy muhtarı ve
ihtiyar meclisi üyelerini seçer, yapılması isteğe bağlı işlerin zorunlu hale getirilmesine karar verir,
köyün bir başka köyle birleşmesine veya ayrılmasına, gerekli şartlar oluştuğunda köyde belediye
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kurulmasına karar verir (Özkal Sayan, 2014).
3.2.4.3. Köy İhtiyar Meclisi
Köyün yürütme, denetleme ve karar organıdır. İki tür üyesi vardır: Seçimle gelenler ve doğal üyeler.
Seçimle gelenler, köy derneği tarafından tek dereceli ve çoğunluk usulüyle seçilirler. İhtiyar
meclisinin doğal üyeleri ise köy okulunun müdürü ve köy imamıdır (Özkal Sayan, 2014).
Köy ihtiyar meclisi köye ait işleri görüşür ve önem sırasına koyar; hangi işlerin nasıl görüleceğine
karar verir; köy hizmetleri için kamulaştırma kararı alır; zorunlu işleri yapmayan köylüye para
cezası verir; köy hizmetleri için köylüden alınan paranın miktarını köy halkının durumuna göre
saptar (Özkal Sayan, 2014).
3.2.4. Mahalle Yönetimi
Mahalle, belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzerlik gösteren ve sakinleri arasında
komşuluk ilişkisi bulunan yönetsel birim olarak tanımlanır (BelK, Md: 3). "Mahalle, kentsel
alanlarda yerel düzeyde örgütlülüğün ilk basamağıdır. Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ortak
ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde gerekli yardım ve
desteği sağlar, kararlarında mahallelinin ortak istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur ve
hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır (Aydın, 2013).
Mahalle yönetiminin iki organı bulunmaktadır:
Birincisi Muhtar olup, Mahalledeki seçmenler tarafından seçilir.
İkincisi İhtiyar Meclisi olup, Muhtar ile birlikte seçilen üyelerden oluşur (Aydın, 2013).
Belediye sınırları içinde Mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarının
konulması ve sınırlarının tespiti belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin
onayı ile olur.
Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla şu görevleri yapmakla yükümlüdür (BelK, Md:
9):
Mahallenin ortak ihtiyaçlarını belirlemek.
Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek.
Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek.
Mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek.
Diğer kurumlarla iş birliği yapmak.
Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak (Aydın, 2013).
3.2.5. Yerel Yönetim Birlikleri
3.2.5.1. Kuruluşu
Özerk olan yerel yönetimler, görev, yetki ve sorumluluk alanlarında tek başına yerel halka hizmet
verebilecekleri gibi, bazıları bir araya gelip yürütmekle görevli oldukları hizmetlerin bir kısmını
birlikte görmek üzere kendi aralarında "birlik" kurabilirler. Türkiye'de halen "Belediyeler Birliği"
bulunmaktadır (Aydın, 2013).
Kamu tüzel kişiliği olan ve yerel yönetimlerde olduğu gibi, birliğin görev ve yetki alanındaki yerel
halkın ortak ihtiyaçları ile ilgili hizmetler gören yerel yönetim birliklerinin kuruluş şekli, organları,
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görev ve yetkileri, gelir ve giderleri ile diğer hususlar 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri
Kanununda düzenlenmiştir. Kanunun 4. maddesinde Su, atık su, katı atık ve benzeri altyapı
hizmetleri ile çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin projelerin zorunlu kılması durumunda;
Bakanlar Kurulu, ilgili mahalli idarelerin, bu amaçla kurulmuş birliğe katılmasına karar verebilir
(Aydın, 2013).
Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilatı Birlik Müdürü, Yazı İşleri, Mali İşler birimleriyle
birliğin faaliyet alanına göre kurulacak Teknik İşler biriminden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan
Birliklerle üye sayısı yüzden fazla olan birliklerde teşkilat, norm kadroya uygun olarak Genel
Sekreter, Yazı İşleri ve Mali İşler birimleriyle Birliğin faaliyet alanında olmak ve sayısı üçü
geçmemek üzere Birlik Meclisinin kararıyla kurulacak diğer birimlerden oluşur. Kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre Birlik Genel
Sekreteri veya diğer üst yönetici kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin
kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık
ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme (Md. 1 7)
yapılabilir (Aydın, 2013).
3.2.5.2. Organları
Kanunun 7. maddesinde birliğin organları, yerel yönetimlere benzer şekilde Birlik Meclisi, Birlik
Encümeni ve Birlik Başkanı olarak düzenlenmiştir.
3.2.5.2.1. Birlik Meclisi
Birlik Meclisi, birliğin karar organıdır ve birlik üyesi mahalli idarelerin meclislerinin kendi üyeleri
veya Belediye Meclis üyeliğine seçilmeyi haiz kişiler arasından, Birlik Tüzüğünde belirlenen sayıda
ve gizli oyla seçecekleri üyelerden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare
meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir
(Aydın, 2013).
Birliğin üyesi olan İl Özel İdaresi için Vali, Belediye için Belediye Başkam ve Köy için Muhtar,
Birlik Meclisinin doğal üyesidir. Birlik Meclisinde bunların dışında doğal üye bulunmaz. Meclis
üye tam sayısına doğal üyeler de dahildir. Vali ve Belediye Başkanı Birlik Meclisinde kendisini
temsil etmek üzere Meclis üyelerinden birine yetki verebilir.
Birlik Meclisinin görev ve yetkileri
Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.
Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel
sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Borçlanmaya karar vermek.
Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.
Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
Şartlı bağışlan kabul etmek.
Dava konusu olan ve miktarı iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik
alacaklarının sulhen halline karar vermek.
Birlik Başkanlık Divanını, Birlik Encümen üyelerini ve Meclis ihtisas Komisyonu üyelerini
seçmek.
Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.
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Birlik Tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek.
Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
Birlik Başkanıyla Birlik Encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak (Aydın, 2013).

3.2.5.2.2. Birlik Encümeni
Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile sayısı yediyi geçmemek üzere Birlik Tüzüğünde gösterilecek
sayıda Meclis üyesinden oluşur. Ülke düzeyinde kurulan birliklerde bu sayı iki kat olarak uygulanır.
Bu üyeler, Birlik Meclisince, dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir
yıllığına görev yapmak üzere seçilir. Birlik Başkanı, Encümenin de başkanıdır (Aydın, 2013).
Birlik Encümeni, Birlik Tüzüğünde belirtilen sürelerle toplanır. Bu süre bir ayı aşamaz.
Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen Birlik Encümeni, dönem başına kadar görev yapar. Birlik
Meclisi üyeliği sona erenlerin Birlik Encümeni üyeliği de sona erer.
Üye sayısı dört veya daha fazla olan mahalli idare birliklerinde, Encümen üyelerinin ayrı ayrı
mahalli idarelerin Meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur (Aydın, 2013).
Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni Meclis oluşuncaya kadar Birlik Meclisi ve Birlik
Encümenine ait görevler, ulusal düzeyde kurulan birlikler için İçişleri Bakanlığınca, diğer birlikler
için birlik merkezinin bulunduğu yer mülki idare amirince kamu görevlileri arasından biri başkan
olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür (Aydın, 2013).
Birlik Encümeninin görev ve yetkileri söz konusu Kanunun 12. Maddesinde şu şekilde sayılmıştır:
Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisine görüş
bildirmek.
Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.
Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
İki bin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.
Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak
(Aydın, 2013).
Birlik Encümeninin toplantıları, kararları ile çalışma esas ve usulleri hakkında bu Kanunda hüküm
bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun Belediye Encümenine ilişkin hükümleri uygulanır
(Aydın, 2013).
3.2.5.2.3. Birlik Başkanı
Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik Başkanının görev ve
yetkileri şunlardır (Md. 14):
Birliği yönetmek ve Birliğin hak ve menfaatlerini korumak,
Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek,
değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu Meclise sunmak,
Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,
Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine başkanlık etmek,
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Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,
Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,
Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,
Birlik Meclisi ve Birlik Encümeni kararlarını uygulamak,
Birlik Meclisi ve Birlik Encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarım yapmak,
Birlik personelini atamak,
Birliği denetlemek,
Şartsız bağışları kabul etmek,
Kanunlarla Birliğe verilen ve Birlik Meclisi veya Birlik Encümeni kararını gerektirmeyen
görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak (Aydın, 2013).
Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik Başkam bu yetkisini Birlik Genel
Sekreterine veya Birlik Müdürüne devredebilir. Birlik Başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak
Belediye Kanununun Belediye Başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine
ilişkin hükümleri uygulanır (Aydın, 2013).
3.3. Fonksiyonel Yerinden Yönetim Kuruluşları
Fonksiyonel veya hizmet yerinden yönetim kuruluşları mesleki, ticari, endüstriyel, eğitim, teknik,
kültürel ve yayın gibi alanlarda hizmet vermek üzere uzmanlaşmış ve merkezi yönetimin hiyerarşisi
dışında özerk olarak yapılanmış ve genelde kendi organlarınca yönetilen kuruluşlardır (Aydın,
2013).
Kuruluşları ve örgütlenmeleri açısından, kamu yönetimine bağlılıkları açısından, uzmanlık alanları
açısından, personel açısından, malları ile bütçe ve mali yönetimleri açısından kamu yönetiminin
diğer birimlerinden farklı özellikler taşırlar. Özellikleri;
Fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları merkez yönetimin hiyerarşik yapısı dışında
örgütlenmişlerdir
Bunların tüzel kişilikleri, kendilerine ait mal varlıkları, gelir kaynakları ve bütçeleri vardır.
Bu kuruluşlar belirli ölçüde özerkliğe sahiptirler ve kendi organlarınca yönetilirler.
Fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşları kanunla ve kanunun verdiği yetkiye dayanarak
kurulurlar.
Kamu yönetiminin bütünlüğü içinde faaliyet gösterirler ve bu bütünlüğü sağlamanın aracı olarak
vesayet denetimine tabidirler.
Hizmet konulan, belirli işlevlerle sınırlıdır ve genellikle tek amaçlı örgütlerdir.
Bu kuruluşlar da kamu yararına yönelik olarak çalışırlar (Aydın, 2013).
3.3.1. Yükseköğretim Kurumları
Bunlar üniversiteler ve üniversiteler ile aynı statüde olan ileri teknoloji enstitülerini kapsar. Rektör
(yürütme organı), Senato (genelde eğitim ve öğretim ile ilgili konularda genel karar organı) ve
Yönetim Kurulu (daha çok yönetsel konularda Rektöre yardımcı olan danışma ve karar verme
organı) olmak üzere üç organı vardır. Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullar üniversitenin başlıca
akademik birimleridir (Aydın, 2013).
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3.3.2. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu
Anayasal hüküm gereği TRT devlet tarafından kurulan tek radyo ve televizyon kurumudur, özerktir
ve yayınlarında tarafsızlık esastır. Ancak 1993 'ten bu yana artık radyo ve televizyon yayım TRT'nin
tekelinde olmayıp, özel sektör de bu alanda devreye girmiştir (Aydın, 2013).
TRT'nin iki organından biri olan Genel Müdür yürütme organı, Yönetim Kurulu ise genel karar
organıdır. Ancak buralara atama yönteminde ve denetiminde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun
(RTUK) bazı yetkileri söz konusudur (Aydın, 2013).
3.3.3. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)
Sosyo-ekonomik ve politik nedenlerle ortaya çıkmış olan KİT'ler, başlıca iki gruba ayrılır: İktisadi
Devlet Teşekkülleri (İDT) ve Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK).
Bu iki gruptaki KİT'lerin de sermayesinin tamamı devlete aittir. Ancak İDT'leri ekonomik alanda
"ticari esaslara" göre faaliyet gösterirken, KİK'ler tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri "kamu
yararına" üretirler. İDT'lere örnek olarak Halk Bankası ' Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) ve Zirai
Donatım Kurumu (ZDK) gibi kurum ve kuruluşlar verilebilirken, KİK örneği olarak da Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türk Telekomünikasyon (TK) gibi kurum ve
kuruluşlar verilebilir. KİT'lerin de 2 organı bulunmaktadır. İlki Genel Müdürlük olup, yürütme
organıdır, ikincisi Yönetim Kurulu olup, karar organıdır (Aydın, 2013).
3.3.4. Mesleki Kamu Kurumları
Fonksiyonel yerinden yönetim kuruluşlarını, hekimlik, mühendislik, mimarlık ve eczacılık gibi
mesleklerin odaları, avukatlık mesleği için kurulan barolar, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar gibi
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları oluşturur. Bunlar sosyo-ekonomik bakımdan özel bir
yönetim tarzı gerektiren mesleklerin faaliyetlerini yürüten ya da düzenleyen kurumlardır (Aydın,
2013). Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak
maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre
yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir (Md. 135).
Kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların
meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında
faaliyette bulunamazlar. Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi
partiler aday gösteremezler. Bu meslek kuruluşları üzerinde Devletin idari ve mali denetimine
ilişkin kurallar kanunla düzenlenir (Aydın, 2013).
Amaçları dışında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevine, kanunun
belirlediği makamın veya Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve
yerlerine yenileri seçtirilir. Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun
devamım önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir
merci, meslek kuruluşlarını veya üst kuruluşlarım faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu merciin
kararı, yirmidört saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırksekiz saat
içinde açıklar; aksi halde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar (Aydın, 2013). Bunların,
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bazılarında küçük farklılıklar olmakla birlikte, genelde Meslek Komiteleri, Meclis ve Yönetim
Kurulu olmak üzere üç organı bulunmaktadır.
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BÖLÜM 4
AFET YÖNETİMİ VE TEMEL İLKELERİ

4.1. Afet Yönetimi
Halk dilinde “kıran” olarak da tabir edilen afet, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara
neden olan, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak, toplulukları
olumsuz etkileyen doğal, teknolojik veya insan kökenli olaylar olarak tanımlanmaktadır (Gökçe ve
Tetik, 2012).
Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için, insan toplulukları ve yerleşim yerleri üzerinde kayıplar
meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini durdurarak ya da kesintiye uğratarak bir ya da daha fazla
yerleşim birimini etkilemesi gerekmektedir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi afet, olayın
kendisinden çok doğurduğu sonuçlar olarak görülmektedir. Bir afetin büyüklüğü ise insanlar
açısından neden olduğu can ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Meydana geliş hızlarına göre afetler; ani gelişen ve yavaş gelişen afetler olarak iki ana gruba
ayrılabilir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Ani gelişen afetlerin meydana gelebilecekleri tahmin edilebilmiş olsa bile, kesin olarak hangi gün ve
saatte oluşacağı bilinememektedir. Depremler, volkan patlamaları, çığ ve kaya düşmeleri, fırtına,
tayfun, su baskını, özellikle akma tipi heyelanlar gibi olaylar bu tür afetlere örnek olarak
gösterilebilir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Yavaş gelişen afetlerde ise, afet bir anda ortaya çıkmamaktadır. Bu tür afetler, zaman içerisinde
yavaş yavaş kayıplar meydana getirdiği için, koruyucu ve önleyici tedbirleri almak daha kolaydır.
Çevre kirlenmesi, kuraklık, erozyon, orman tahribatı, deniz ve göl suyu yükselmesi gibi olaylar
yavaş gelişen afetlere örnek olarak verilebilir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Doğal ya da teknolojik bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insani yapıları tehdit etmesi,
hasara – yıkıma uğratması gerekmektedir. Bir başka deyişle, doğal olayın tehlikeye, tehlikenin riske
ve riskin de afete dönüştüğü yerde insanlar beklemektedir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Afet olaylarını, kökenlerine göre de sınıflandırmak mümkündür. Kökenlerine göre afetler;
Jeolojik kökenli afetler; depremler, volkan patlamaları, heyelanlar, kaya düşmeleri, zemin
oturması, çökme ve sıvılaşmalar gibi,
Meteorolojik kökenli afetler; fırtına, tayfun, kasırga, çığ, kuraklık, su baskınları gibi,
Teknolojik ve insan yapısı kökenli afetler; nükleer veya kimyasal kazalar, orman yangınları,
salgın hastalıklar, savaşlar, çevre kirlenmeleri gibi (Gökçe ve Tetik, 2012).
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4.1.1. Afet Yönetimi Kavramı
İnsanların yaşadıkları çevrede meydana gelen doğal olaylardan haberdar olmaları, bunları
nedenlerine kadar ayrıntısı ile tanımaları ve bu olayların tekrarı durumunda bunlardan hiç
etkilenmeme veya en az oranda etkilenmelerine olanak tanıyan çalışmaların tümüne “Afet
Yönetimi” denilmektedir. Afet sonucunu doğurabilecek olayların önlenmesi veya zararlarının
azaltılması amacıyla bir afet olayının toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması,
yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi, gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanmaların
oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi ve etkin ve verimli bir uygulamanın sağlanabilmesi için
toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaçlar doğrultusunda yönetilmesini
gerektiren çok geniş bir kavramdır.
“Çağdaş Afet Yönetimi” afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılabilmesi için, afete yol açabilecek
tehlike ve risklerin iyi bilinmesini ve bu tehlike ve riskleri, olaylar olmadan önce önleyecek veya
zararlarını en düşük düzeyde tutacak önlemlerin, en akılcı yol ve yöntemlerle alınmasını gerektiren
top yekûn bir mücadeledir. Bu mücadele içerisinde, en sade vatandaştan en yetkili makamlara kadar
herkese görev ve sorumluluk düşmektedir. Bu yönüyle de doğa, insan ve insan eliyle oluşturulmuş
yaşam çevreleri var oldukça ve geliştikçe geliştirilmesi gereken, sürekli bir kavramdır. Zaman
içerisinde afet sonucunu doğurabilecek tehlike ve riskler değişse bile, afet yönetimi ile ilgili
faaliyetler devam edecek ve yeni tehlike ve risklere göre yeni önlemler geliştirilmesi ihtiyacı,
sürekli var olacaktır.
Modern afet yönetimi kavramında; kayıp ve zararların azaltılması, hazırlık, tahmin ve erken uyarı,
afetleri anlamak gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalar “Risk Yönetimi”; etki analizi,
müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma gibi afet sonrası çalışmalar ise “Kriz Yönetimi” olarak
kabul edilmektedir. Etkin bir afet yönetimi çalışması, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası ihtiyaç
duyulan tüm çalışmaları kapsamaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
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 sürecin belirli
noktalarında yer alır. Çok aşamalıdır; çünkü içinde, zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve
iyileştirme aşamalarını barındırmaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Risk, gelecekteki belirli bir zaman içerisinde, belirli bir tehlikenin, bu tehlikeye maruz olan değerler
veya tehlike altındaki unsurlara, bunların zarar veya hasar görebilirliklerine bağlı olarak,
verebileceği zararları ifade eder. Risk yönetimi, afetler sonrasında oluşabilecek zarar ve
olumsuzlukların en aza indirilebilmesi için, bu olumsuzlukların niteliklerinin araştırılması ve
zararları azaltmak üzere önceden alınabilecek etkin önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.
Kriz, olağanüstü bir olay veya afet ile ortaya çıkan güç durum ve dönemler olarak tanımlanabilir.
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 (Gökçe ve Tetik, 2012).
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4.1.2. Afet Yönetim Aşamaları
Afet yönetimi, afet öncesi (risk yönetimi), afet anı ve sonrası (kriz yönetimi) olmak üzere iki
aşamada toplanabilir.
Afet öncesi: Afet zararlarını en aza indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri almayı, mümkün olan
hallerde önlemeyi, mümkün olmayan durumlarda ise acil kurtarma ve yardım çalışmalarının etkin
bir biçimde yapılmasını sağlamayı, afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her
aşamasına yaymayı ve insanları bu konularda eğitmeyi amaçlamaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Afet esnasında: Afet yönetiminin afet sırasındaki amaçları, haber alma ve ulaşım olanaklarını
tekrar sağlamak, mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmak, afetlerin doğurabileceği ek
tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumak; her türlü boşaltma ve tahliye işlerinin
yapılmasını, insanların hasarlı konutlardan uzaklaştırılmasını sağlamak ve bu konutları gerekiyorsa
yıkmak, afetten etkilenen toplulukların hayati gereksinimlerini en kısa zamanda karşılamak ve
hayatın mümkün olduğunca normale dönmesini sağlamaktır. Bu amaçların gerçekleşmesi, afet
öncesi yapılan plan ve hazırlık çalışmalarının, afet hizmetlerini sunan teşkilat(lar)ın afet anında
etkin bir biçimde harekete geçirilmesiyle mümkün olabilmektedir.
Afet sonrası: Afet sonrası dönemde afet yönetiminin amacı, afetin doğurabileceği ekonomik ve
sosyal kayıpların en düşük düzeyde kalmasını veya etkilerin en kısa sürede düzeltilmesini ve afetten
etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulmasını sağlamaktır
(Gökçe ve Tetik, 2012).
Afet safhaları ile ilgili ikinci sınıflama; “zarar azaltma (mitigation)”, “önceden hazırlık
(preparedness)”, “kurtarma ve ilk yardım (relief and first aid)”, “iyileştirme (recovery)”, “yeniden
inşa (reconstruction)” şeklinde beş sınıftan oluşur. Söz konusu ikinci sınıflamanın, daha az ya da
daha çok aşamadan oluşan benzer versiyonları da vardır. Yeniden inşa (yapılanma) genellikle
iyileştirmenin içinde kabul edilir.,
Afet yönetim aşamalarında yapılan faaliyetler birbirleriyle iç içedir ve birbirlerini takip ederler. Bir
önceki aşamada gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük ölçüde bir sonraki aşamayı doğrudan etkilemesi
gibi nedenlerden dolayı; afet yönetim aşamaları süreklilik göstermesi gereken bir afetler halkası
veya zinciri oluşturur (Gökçe ve Tetik, 2012).
Dünyada doğal afetlere ilişkin güncel politika ve faaliyetlerin yönetimi ve bunların kurumsal bir
yapıda düzenlenmesinde farklı yaklaşımlar söz konusudur. Bunlardan geleneksel olanı, bu
etkinlikleri ‘afet’ in gerçekleşmesine dayalı olarak tanımlamaktadır. Buna göre, afet öncesinde ve
sonrasında yapılması gereken işler vardır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Esasen; afetler, gerçekleştikleri coğrafya içinde tekrarlandıkları için, afet yönetimini de birbirini
izleyen bir döngüsel model içinde görmek mümkündür. “Zarar Azaltma”, “Hazırlıklı Olma”, “Acil
Müdahale” ve “İyileştirme” çalışmaları ayrı uzmanlıklar gerektiren ancak birbirini zaman içinde
tamamlayan afet yönetiminin temel evreleridir(Gökçe ve Tetik, 2012).
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4.1.2.1. Zarar Azaltma
Toplumun fiziki altyapısını oluşturmada, yer seçimi ilkelerinden başlayarak yapılaşmada daha
yüksek standartların belirlenmesi, bunları sağlamak üzere yasal ve ekonomik yöntemlerin
geliştirilmesi; toplumun her kesiminde bireylerin, yerel toplulukların ve kuruluşların olası afet
zararlarını azaltmak amacıyla alabilecekleri önlemlerin tanımlanması ve bu yatırımları yapmalarının
kurumsal yolla, eğitim yoluyla ve bir toplumsal kültür oluşturma yoluyla sağlanmasıdır. Afet
tehlikesinin önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için alınması gereken tüm önlemler ve
faaliyetleri içerir. Bu faaliyetler birçok kurum ve kuruluşla, çok çeşitli disiplinlerin belirli bir hedef
doğrultusunda çalışmasını gerektiren uzun vadeli çalışmalardır. Zarar azaltma evresi, pratikte,
iyileştirme evresindeki faaliyetlerle birlikte başlar ve yeni bir afet olana kadar devam eder. Bu
evrede yürütülen faaliyetler, ülke, bölge ve yerleşim birimi ölçeğinde olmak üzere çok geniş
uygulama alanı göstermektedir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Bu evrede ülke ve bölge ölçeğinde yapılması gereken başlıca çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
Afet anında uygulanacak yasal mevzuat ile alan kullanımı, yapı ve deprem yönetmeliklerinin
gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi,
Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve
tehlike haritalarının hazırlanması,
İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma - geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve
uygulanması,
Ülke için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve
geliştirilmesi,
Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim
faaliyetlerinin yürütülmesi,
Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi ve
uygulamasının sağlanması,
Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması
Zarar azaltma evresinde yerleşim ölçeğinde yapılması gereken çalışmalar:
Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi,
Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin
geliştirilmesi,
Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi,
Araştırma - geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması (Gökçe ve
Tetik, 2012).
4.1.2.2. Hazırlıklı Olma
Afet yönetiminin hazırlıklı olma aşaması; muhtemel bir afette ortaya çıkabilecek kayıpların ve
tehlikelerin giderilmesi, kişilerin kurtarılması, kayıpların bulunması ve acil yardım
gereksinimlerinin karşılanması amacıyla, “arama - kurtarma kabiliyetinin geliştirilmesi ve hazır
tutulması” için gerekenlerin yapıldığı aşama olarak tanımlanabilir. Ayrıca, afet sonrasında hemen
başvurulacak sağlık, barınma ve günlük tüketim konularındaki gereksinimler için stok oluşturma ve
dağıtım hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ilkelerin belirlenmesi ve uygulamaların yapılması
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işlerini de kapsar. Zarar azaltma evresinde alınan önlemlerle olayların durdurulması veya önlenmesi
her zaman mümkün olmayacağı için, hazırlık evresinde de insan canı ve malı ile milli servetleri,
afetlerin yıkıcı etkilerinden koruyacak bazı faaliyetlerin yürütülmesi gerekir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Bu faaliyetler arasında;
Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi,
İl ve ilçe düzeyinde “Acil Yardım Planlarının” hazırlanması ve geliştirilmesi,
Bu planlarda görevli personelin görev tanımlarının (neyi, nerede, hangi araçlarla nasıl
yapacağı) belirlenmesi,
Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen personelin eğitim ve tatbikatlarla bilgi
düzeylerinin geliştirilmesi,
Gerektiğinde bölge teçhizat merkezleri kurulması ve kritik malzemelerin stoklanması,
Arama -Kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi, eğitimi ve yaygınlaştırılması,
Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi ana faaliyetler
sayılabilir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Hazırlıklı olmak için, bu amaçlarla hazır tutulacak eğitimli kadroların, malzemenin ve araç
gerecin doğru noktalarda konumlandırılması gerekmektedir(Gökçe ve Tetik, 2012).
4.1.2.3. Müdahale
Müdahale, afet durumunu ve ortaya çıkan gereksinmeleri hızla tespit etme, çok yönlü iletişim
kurabilme, yeterli sayıda doğru gereç ve eğitimli kadroları afet yerine hızla eriştirme, acil sağlık
hizmetleri ve günlük yaşam destekleri ekiplerinin afet bölgesindeki çalışmalarını kapsar. Tecrübeye
ve hızlı bilgilenmeye dayalı mutlak ve tekil otorite ve disiplin gerektirir. Afetlerin yerel olaylar
olmaları nedeniyle, acil müdahale güçlerinin de yerel otorite altında mahalli kaynaklarla
oluşturulması, ancak afette bu kaynakların da zarar görmesi olasılığı nedeniyle, komşu ya da üst
düzeyden müdahale yapılması seçeneklerinin de hiyerarşik bir düzen içinde hazır tutulması,
evrensel bir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Müdahale aşamasında; afet sırasında veya hemen sonrasında, mümkün olan en kısa süre içerisinde
çok sayıda insan hayatını kurtarma, yaralıların tedavisini sağlama, açıkta kalanların, barınma,
beslenme, tahliye, korunma, ısınma, güvenlik, psikolojik destek gibi hayati gereksinimlerini
karşılama çalışmalarının tümü yürütülmektedir. Olağanüstü koşullarda uygulanması zorunluluğu,
olağanüstü hazırlık ve yetkiye sahip olmayı gerektirir. Bu evrede süreç afetin oluşundan hemen
sonra anında yapılan müdahale ile başlar ve bu süreç kısa süreli olabileceği gibi, afetin büyüklüğüne
bağlı olarak 1-2 aylık bir süreyi de kapsayabilir (Şahin, 2009
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4.1.2.4. İyileştirme
İyileştirme, afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturma amacıyla, olası afet
risklerini azaltmak için sistemli bir özendirme ve gerekli düzenlemeleri yapmak için alınan kararlar
ve faaliyetlerin tümüdür. Afetler ile ortaya çıkan acil duruma ilişkin görevlerin yerine
getirilmesinden sonra, en önemli konu, yerel toplulukların ve bireylerin mümkün olan en kısa sürede
afet öncesi yaşam koşullarına kavuşturulmasıdır. Bu normale dönüş süresinin mümkün olduğunca
kısaltılması iyileştirme çalışmalarının başlıca amacıdır. Bir afetin oluşundan hemen sonra
başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak bir kaç yıl sürebilen tüm faaliyetler iyileştirme evresinin
bir parçasıdır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Afet acil durumunun bertaraf edilmesi sonrasında öncelikli olan asıl hedefin, zarara uğramış birey
ve toplulukların desteklenmesi olduğu kadar, yerel ekonomik canlılığın yeniden kazanılması,
altyapının geliştirilmesi, sanayinin ve ticaretin desteklenmesi, toplum eğitimi, sosyal ve psikolojik
destek hizmetlerinin sağlanarak toplumun olası bir yeni afet karşısında daha dirençli kılınması
olduğu anlaşılmaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
İyileştirme evresinde ana hedef, afete uğramış toplulukların, haberleşme, ulaşım, su, elektrik,
kanalizasyon, eğitim, sosyal aktiviteler, geçici ve kalıcı iskân, çalışma ve ekonomik alanlardaki
hayati aktivitelerinin en az düzeyde karşılanarak, zaman içerisinde geliştirilerek devamını sağlamak
ve sonuçta etkilenen insanlar için afet öncesinden daha güvenli ve gelişmiş bir yaşam çevresi
oluşturmaktır. İyileştirme; yerel, çok yönlü bir çalışmadır, tekrarlanabilir afet tehlikesi karşısında
daha güçlü olmayı gerektirir ve eskiye göre daha üstün standartları yakalama amacını taşır (Gökçe
ve Tetik, 2012).
Faaliyetlerin süresi afetin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yıl sürebilir ve bu süre içerisinde toplum
için gerekli olan ve zarar azaltma aşamasında konu edilen bazı faaliyetler de yürütülebilir.
Türkiye’de 7269 sayılı yasa uyarınca yerine getirilen iyileştirme işleri, diğer ülkelerdeki
uygulamalar ile karşılaştırıldığında oldukça geniş kapsamda yürütülmektedir:
Hasar Tespit: Türkiye’deki uygulamada yalnızca yapıların gördüğü hasarın resmen tespiti yerine
getirilmektedir. Bu amaçla hasar tespit değerlendirme tutanakları ve formları ile çalışılmaktadır.
Özellikle depremler sonrası, Valilik bünyesinde çalışmakta olan inşaat mühendisleri, gerektiğinde
çevre illerden de yapılan takviyelerle hasar tespit çalışmalarını yürütürler. Esasen, fiili uygulama
detaylı olarak incelendiğinde, yapılarda gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarının tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de görsel olarak gerçekleştirilen hızlı çalışmalar olduğu ve bu işlemlerde
standart bir form kullanıldığı anlaşılmaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Yardımlar ve Hak Edişler: Kamu eliyle afetzede hak sahiplerine konut üretimi ve teslimi, evini
yapana yardım, kiralama, onarım – tamir, ölüm ve sakatlık yardımları vb. hususları kapsar (Gökçe
ve Tetik, 2012).
Belediye yönetiminde bulunan yerleşme alanlarındaki ruhsatlı yapı stokunun zorunlu deprem
sigortasına konu edilmesi ile Türkiye’de afetzedelere kentsel alanlarda konut sağlama zorunluluğu
kalkmıştır. Her ne kadar bu kanun hükmündeki kararname (27.12.1999 tarih ve 587 sayılı), bazı
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depremlerden sonra çıkarılan geçici kanunlar ile delinmişse de, kamunun afetzedelere konut
sağlama yükümlülüğü, belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerler için (kırsal alanlar için)
zaten devam etmektedir. Maliyetin alt dilimini yerel yönetim, orta dilimini bölgesel ya da eyalet
yönetimi karşılamakta, daha yüksek kayıpların ortaya çıkması durumunda ise, merkezi yönetim
doğrudan ek katkılarda bulunmaktadır(Gökçe ve Tetik, 2012).
Kamu Eliyle Konut Sunumu Süreci: Jeolojik çalışmalar ve yer seçimi, imar planları, vaziyet
planlarının hazırlanması, kamulaştırma, işlerin ihalesi, borçlandırma ve konut dağıtımı işlerini
kapsar. Kamu eliyle doğrudan konut sağlama yöntemi bugün başka ülkelerde görülmeyen bir
yöntemdir. Afetzedelerin uğramış oldukları zararların giderilmesi, bu ülkelerde genellikle kademeli
olarak farklı yönetim düzeyleri tarafından ve sigortacılık anlayışı temelinde sağlanmaktadır.
Türkiye’de zorunlu sigorta sisteminin devreye girmesi ile doğrudan kalıcı konut sağlama
yönteminden uzaklaşılmaya çalışılsa dahi, sigortanın yaygınlaştırılabildiği koşullar altında bile,
geniş çaplı bir afet yaşanması durumunda bu hizmetin piyasaya bütünüyle bırakılması mümkün
olmayabilmektedir (Gökçe ve Tetik, 2012).
Sosyal İyileştirme: Büyük bir afet sonrasında toplumda uzun dönemli sosyal sorunların göz ardı
edilemeyecek konular olduğu bugün Türkiye’de daha iyi anlaşılmaktadır.
Yerel toplulukların afete hazırlanmaları için desteklenmelerinin gerekli olduğu, tüm yönetimlerce
kabul edilmektedir. Afet sonrasında birey, aile, toplum düzeyinde yaşanan post – travmatik stres
belirtilerinin giderilmesi ve önlenmesi, özel uzmanlık gerektiren konulardır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Yerel Ekonominin İyileştirilmesi: Afet zararlarının giderilmesinde ‘topyekûn iyileştirme’
kavramlarının dünyada giderek yaygın kabul gördüğü günümüzde, afet bölgelerinde üretken ve
çoğaltan etkileri olan yatırımların yapılması, tüketimi körükleyen pasif yardımlardan daha yaşamsal
önemde görülmektedir. Bu nedenle, afet öncesinden hazırlanmış projeler ile afet bölgelerindeki
sanayi ve ticari faaliyetin canlandırılmasını öngören uygulamalar, afet hazırlık çalışmalarının
giderek daha ağırlıklı bir bölümünü oluşturmaktadır. İyileştirme çalışmalarının da, acil durum arama
ve kurtarma çalışmaları gibi, önceden hazırlık konusu olduğu anlayışının yerleştirilmesi zorunludur
(Gökçe ve Tetik, 2012).
İyileştirme çalışmalarında izlenmesi gereken bazı ilkeler şu şekilde özetlenmiştir:
Yerel topluluklar iyileştirme çalışmalarında rol almalıdır,
İyileştirme sürecinde yerel yönetimler de sorumluluklar yükümlenmelidir,
İyileştirme ve zarar azaltma arasındaki kaynak kullanma dengelerine ilişkin ilkeler
geliştirilmelidir,
Kapsamlı iyileştirme planlaması, afet politikasının vazgeçilmez bir etkinliğidir (Gökçe ve
Tetik, 2012).
4.2. Türkiye’de Afet Yönetim Sistemi ve Yasal Düzenlemeler
Türkiye’de afet yönetim sistemi ve uygulanan ulusal stratejiler, zaman içerisinde önemli politika
değişikliklerinin yapıldığı dönemlere sahiptir. Bunlar metin içerisinde 1944 yılı öncesi, 1944 -1958
yılları arası, 1959 - 2009 yılları arası ve 2010 yılı itibariyle afet yönetim sistemi olmak üzere 4 farklı
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dönem olarak ele alınmıştır.
4.2.1. 1944 Yılı Öncesi Afet Yönetimi (Olay Sonrası Müdahale Dönemi)
İnsanların 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. 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. Bu faaliyetler için ihtiyaç duyulan parasal kaynak, merkezi hükümet
tarafından aktarılan kaynaklarla, iç ve dış bağış ve yardımlardan oluşmaktadır (Gökçe ve Tetik,
2012).
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 (Gökçe ve Tetik, 2012).
1944 yılına kadar devam eden bu dönemin genel karakteristikleri şunlardır:
Afet zararlarının azaltılması konusunda ülkenin yerleşme, konut ve sanayileşme politikaları
ile uyumlu bir afet politikası geliştirilmemiştir.
Bu dönemde afet zararlarının azaltılması çalışmaları olarak kabul edilebilecek çalışmalara
henüz başlanmadığı görülmektedir.
Bu dönemde afet zararlarını azaltma, afete hazırlık, kurtarma ve yeniden inşa faaliyetlerine
dönük etkin strateji ve politikalar üretilmemiştir
4.2.2. 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 Cumhuriyet 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 (Gökçe ve
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Tetik, 2012).
Ana amacı, depremler olmadan önce alınacak önlemlerle, depremlerin neden olabileceği can ve mal
kayıplarını azaltmak, depremlere karşı hazırlıklı olma konusunda 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 olma ve acil iyileştirme faaliyetlerini kapsamaktadır (Gökçe ve
Tetik, 2012).
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. Yine bu dönem içerisinde
7126 sayılı “Sivil Savunma” yasası çıkarılarak savaş ve seferberlik hallerindeki görev ve
sorumlulukların yanı sıra, doğal afetlerde de arama - kurtarma, acil yardım vb gibi görevlerle
görevlendirilmiş olan İçişleri Bakanlığı’na bağlı “Sivil Savunma Genel Müdürlüğü” kurulmuştur
(Gökçe ve Tetik, 2012).
4.2.3. 1959-2009 Dönemi Afet (Afet Yönetimi, Yerleşme ve Yapılardan Sorumlu Bakanlık)
1959 yılı ve sonrası, Türkiye’de doğal afet zararlarının azaltılması, açısından önemli politika
değişikliklerinin yaşandığı yıllar olmuştur. Özellikle ana görevleri; afetlerden önce ve sonra gerekli
önlemleri almak, ülkenin bölge, şehir ve köylerinin planlarını yapmak, konut ve iskân sorununa
çözüm bulmak, ülkedeki yapı malzemelerinin geliştirilmesini sağlamak ve standartlarını hazırlatmak
olan İmar ve İskân Bakanlığı’nın kurulması ve Cumhuriyet döneminden bu yana yukarıda sayılan
görevlerle ilgili yasaların Bayındırlık Bakanlığı’na vermiş olduğu görevlerin, İmar ve İskân
Bakanlığı’na devredilmesi çok önemli bir gelişme olarak dikkati çekmektedir. Bu Bakanlık 1983
yılında, 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden Bayındırlık Bakanlığı ile birleştirilerek
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı haline getirilmiştir (Gökçe ve Tetik, 2012).
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 halen yürürlükte 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
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kaldırılmıştır (Gökçe ve Tetik, 2012).
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, su baskınları ve heyelanlardan elde edilen deneyimlerin ve yeni
gereksinimler doğrultusunda 1968 yılında 1051 sayılı kanunla önemli oranda değiştirilerek, yedi
madde eklenmiştir. 1992 yılında 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 3838 sayılı, “Erzincan, Gümüşhane ve
Tunceli illerinde Vukuu bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve Çukurca'da Meydana Gelen Hasar ve
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun “ çıkarılmıştır. Bu yasa 7269 sayılı
kanunun zaman içerisinde eksikliği görülen yanlarını tamamlamıştır (Gökçe ve Tetik, 2012).
Yalnızca Erzincan Depreminden etkilenen bölgeleri kapsayan bu yasadan sonra, daha genel
anlamda tüm bölgeleri kapsayacak yasaya gereksinim duyulmuş ve 23.07.1995 tarihinde 4123 sayılı
“Tabii Afet nedeni ile Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair
Kanun “ çıkarılmıştır. Acele hazırlandığı için 3838 sayılı kanunun tüm maddelerini kapsamayan bu
kanun Dinar depreminden sonra 16.11.1995 tarih ve 4133 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bakanlık
bünyesi içerisinde doğal afetlerle ilgili görevlerin daha hızlı ve etkili yürütülebilmesi amacıyla, 1965
yılında Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 1971 yılında ise 7269 sayılı yasanın ilgili hükmü gereğince
doğrudan Bakanlığa bağlı olacak Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanlığı kurulmuştur. Daha sonra
bu Enstitü, Daire Başkanlığı halinde örgütlenerek, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır
(Gökçe ve Tetik, 2012).
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 (Gökçe ve Tetik, 2012).
Deprem zararlarının azaltılabilmesi için çok önemli olan bu KHK ve yönetmeliklerden bazıları
şöyledir:
Zorunlu Deprem Sigortası (27 Aralık 1999, KHK no: 587); Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (10 Nisan 2000, KHK no:595); Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği (26
Mayıs 2000); 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Dışında Kalan Belediyelerin
Uygulayacakları Tip İmar Yönetmeliği (13 Temmuz 2000); Yapı Malzemeleri Deney
Laboratuvarlarında Bulunması Gereken Özellikler Hakkında Genelge (30 Temmuz 2000); Afet
Yönetimi ile İlgili Olarak Yeni Bir Merkezi Kurum Kurulması (KHK No: 583 ve 600); İçişleri
Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün Mevcut Arama - Kurtarma Kapasitesinin
Geliştirilmesi (Aralık 1999, 586 sayılı KHK ve Nisan 2000, 596 Sayılı KHK); Ulusal Deprem
Konseyi (UDK) Kurulması (Gökçe ve Tetik, 2012).
4.2.4. Yeni Kurumsal Yapılanma ve Afet Yönetimi’nde Yeni Bir Dönem (2010 ve Sonrası)
Afet İşleri Genel Müdürlüğü; 7269 sayılı Kanun’un 1968 yılında değiştirilen 1. maddesi ile “deprem
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(yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetlerde;
yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel
olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında” uygulanacak hükümleri belirleme
rolünü 45 yıl boyunca üstlenmiştir (Gökçe ve Tetik, 2012).
1999 depremlerinden sonra (JICA, 2004), kurumsal yapılanma ve mevzuat açısından alınması
gereken önlemlerin ivedilikle alınması gerektiği, afet yönetim sisteminin yeniden düzenlenmesi
gerektiği konuları üzerinde tartışmalar yoğunlaşmıştır. Özellikle de öğretim görevlileri üniversiteler,
medya ve sivil toplum kuruluşlarının telkinleri doğrultusunda, çağdaş bir afet yönetim sisteminin
gerekliliği üzerinde sıkça durulmuş böylece “afet yönetiminde kurumsal değişim ve yeniden
yapılanma” getirilmiştir (Gökçe ve Tetik, 2012).
29.05.2009 gün ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Kanunun;
24. Maddesinde, “Kanun kapsamına giren konularla ilgili olarak Başbakanlık Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne
ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar ile
Başkanlığın görev alanına giren konularda, Başbakanlığa, İçişleri Bakanlığına veya
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılmış olan atıflar, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı ve ilgisine göre İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüklerine yapılmış
sayılır”,
Aynı Kanun'un geçici 2.nci maddesinde “Bu Kanunun yayımını takip eden altı ay içinde
Başkan atanır. Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere, Başkanlığın
faaliyete geçtiğine dair Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla birlikte, Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü kaldırılır.”,
Aynı Kanun'un 18. Maddesi'nde ise “İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı “İl Afet
Ve Acil Durum Müdürlükleri” kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur...”
hükümleri yer almaktadır (Gökçe ve Tetik, 2012).
5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”
doğrultusunda, 17.12.2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum
Yüksek Kurulu Kararında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının faaliyete
geçtiği ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün kapatıldığı belirtilmiştir. Afet yönetimindeki merkezi anlayış,
kamuoyunun isteği doğrultusunda yeniden düzenlenmiş ve yerel yönetimlere kaydırılmıştır (Gökçe
ve Tetik, 2012).
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BÖLÜM 5
TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM VE İLGİLİ KURULUŞLAR

Giriş
İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yasamı ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal veya insan kökenli
olaylara afet denilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere deprem, heyelan, taşkın vb. olaylar
afet değil bu olayların toplum üzerindeki etkileri afettir (Yılmaz, 2003; Özkan, 2003). Doğal afetler
ve diğer acil durumlar toplumu bütün yönleriyle etkileyen, insan ve toplumların kapasitesini aşan
olaylardır. Acil durumlar etkiledikleri alan ve bölgede yaşayan canlı cansız bütün varlıkları, normal
yerleşim alanlarını, endüstriyel alanları aynı anda etki altına alır. Bunun ötesinde bireyin
çevresindeki normal ve düzenli ilişkilerini de olumsuz yönde etkilerler. Bu etkileme biçiminden
dolayı acil durumlar tetikleyici ve zincirleme gelişen olumsuz olaylara neden olabilirler. Bu
nedenle, acil durumların neden olduğu hasar ve zararlar tahminlerin çok üstündedir. Bu kadar
önemli olması doğal afetler ve diğer acil durumların sadece ülke veya hükümetler bazında değil
kurumsal bazda da ele alınması ve yönetilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır (Genç, 2007; 200227). Bu noktada ortaya çıkan ‘Afet Yönetimi’ kavramı her türlü tehlikeye karşı hazırlıklı
olma, önleme ve risk (zarar) azaltma, müdahale etme ve iyileştirme amacıyla mevcut kaynakları
organize eden, analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme süreçlerinin tümünü kapsar (Gülkan
vd. 2003; 4).
Afet ve Acil durum yönetiminde karmaşayı önlemek, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya
ilişkin hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
kurulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev ve yetkilerini düzenleyen 5902
sayılı kanun; “Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce
hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek
iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu
konularda politikalar uygulanması” konularını düzenlemekte ve Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kurulmasını düzenlemektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.1.1. Afet Yönetiminde Dünyada Genel Durum
Ülkelerin afetlere karşı zarar görebilirliği ile sürdürülebilir kalkınma arasında olumlu ya da olumsuz
anlamda ilişkiler vardır. Dünyada afetlerin neden olduğu sosyal ve ekonomik maliyetlerin giderek
artması ve afetlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarını boşa çıkarabilecek en
önemli etkenlerden birisi haline gelmesi, kalkınma politikaları içerisine afetler konusunun da dâhil
edilmesine neden olmuştur. Afet risklerinin azaltılması ve kalkınma faaliyetlerinin birlikte ele
alınması yönünde uluslararası camiada temel politika kararlarının alınması yanında gerekli politika
ve eylem dokümanları da hazırlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu çerçevede; 1987 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda (BM 42/169, 1987 sayılı
karar ile) kabul edilen uluslararası camiada 1990 ve sonraki on yılda gerçekleştirilecek hedefleri
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belirleyen 1990-2000 yılının Doğal Afetlerin Azaltılması Uluslararası On yılı (IDNDR) olarak ilan
edilmesi, Yokohama Stratejisi ve Daha Güvenli Bir Dünya İçin Eylem Planı (1994), Binyıl
Bildirgesi (2000), Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi (ISDR) hazırlanması (2000),
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan “Afet Riskinin Azaltılması”
küresel raporu (2004), Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı ve Hyogo Bildirgesi (2005) ve
Hyogo Çerçeve Eylem Planının (2005-2015) hazırlanması, Ulusların ve Toplulukların Afetlere
Karşı Dirençlerinin Artırılması ile Risk Azaltma Küresel Platformu (2007) yapılması çalışmalarında
doğal afetlerin zararlarının azaltılması konusunda önemli adımlar atılmıştır (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Bunların yanı sıra, 1992 yılında düzenlenen BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (Rio
Zirvesi’nde) sürdürülebilir ekonomik gelişme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine, afetlerin
neden olduğu kayıpların azaltılmasına yönelik yeterli önlem ve tedbirler alınmadıkça
ulaşılamayacağı ifade edilmiş; ayrıca, afet kayıpları ve çevresel bozulma arasında sıkı bir ilişki
olduğu vurgulanmıştır. 2002 ve 2012 yıllarında düzenlenen BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvelerinde (Rio+10, Rio+20) yerleşimlerin afet riski altında olduğu kabul edilmiş, afetlerin neden
olduğu zararların azaltılması için afet öncesinde risklerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması
gerektiği vurgulanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Hyogo Bildirgesi sonucunda dünyada afetlerin neden olduğu zararların azaltılması amacıyla
hazırlanan Çerçeve Eylem Planı (2005-2015) doğrultusunda, 2008 yılında yayımlanan ilk
değerlendirme raporuna göre birçok ülkede, afetlere hazırlık, müdahale, erken uyarı ve afet bilgi
sistemlerinin kurulması konularında kurumsal ve yasal düzenlemeler yapıldığı; böylece, kasırga, sel
gibi olaylar nedeniyle meydana gelen ölümlerin oranlarında az da olsa düşüş yaşandığı, ancak,
teknik altyapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile finansal sıkıntıların aşılması gerektiği
belirtilmiştir. Diğer taraftan, bu eylem planında yer alan ülkelerin hükümetlerince risk azaltmaya
yönelik uygulamaların kalkınma planları ve projelerine dâhil edilmesine yönelik siyasi taahhütler
verilmiş olmasına rağmen, risk azaltma konularında çabaların istenen düzeye gelmediği de
vurgulanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Şu anda uluslararası alanda afetlerin kalkınma ile ilişkileri kapsamında Binyıl Kalkınma Hedefleri
ve Hyogo Çerçeve Eylem planı yürürlüktedir. Bunların her ikisinde de sürdürülebilir kalkınmanın
sağlanması üst hedeftir. Hyogo Çerçeve Eylem Planı (2005-2015) Birleşmiş Milletler öncülüğünde
2005 yılında Japonya’nın Kobe şehrinde düzenlenen Afetlerin Azaltılması Dünya Konferansında
hazırlanmış ve Birleşmiş Milletlere üye 168 ülke tarafından benimsenerek kabul edilmiştir.
Dünyada afet risklerini en aza indirgemeye yönelik bir yol haritası niteliği taşıyan bu plan aşağıda
yer alan üç stratejik hedef ve beş öncelikli eylem ile bunların alt eylemlerinden oluşmaktadır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Hyogo Çerçeve Eylem Planının stratejik hedefleri;
1) Afet risklerinin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınma plan ve politikaları ile bütünleştirilmesi,
2) Afetlere karşı bilincin ve duyarlılığın oluşturulması için mevcut kurumların ve mekanizmaların
güçlendirilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi,
3) Afet risklerinin azaltılması yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme
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programlarına sistematik olarak dâhil edilmesi, şeklindedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Hyogo Çerçeve Eylem Planının öncelikli eylemler ise;
1) Afet risklerinin azaltılmasının kuvvetli bir kurumsal temelde ulusal ve yerel öncelik olarak
belirlenmesinin sağlanması,
2) Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesi,
3) Bilginin, yeniliğin ve eğitimin her seviyede afetlere karşı güvenli ve duyarlı bir toplum
oluşturmada kullanımı,
4) Temel risk faktörlerinin azaltılması,
5) Afetlere karşı her seviyede etkin bir müdahale için afetlere karşı hazırlığın güçlendirilmesidir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.1.2. Afet Yönetiminde Ülkemizdeki Durum
Türkiye’de 1960’ların başından beri “Afet Yönetimi’ni ilgilendiren afet yönetim zincirindeki tüm
aşamaları içeren uygulama düzenlemeleri ve yönetmelikleri vardır. Ancak 1999 İzmit Körfezi
Depremi tüm bunların yeterli olmadığını en azından etkili şekilde işlemediğini ortaya koymuştur
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Geçmiş yıllarda Türkiye’de yaşanan olaylara bakıldığında afetlerle istenilen düzeyde etkin
mücadele edilemediği, afet risklerinin azaltılamadığı görülmektedir. Bu mücadelenin istenilen bir
etkinlikte yürütülememesinin nedenleri arasında önleme, risk azaltma ve hazırlık çalışmalarına
yeterince önem verilmemesi, afet konusunda benzer görevlere sahip birçok kurumun bulunması ve
bunlar arasında iyi bir işbirliği ve koordinasyonun sağlanamaması, yetki karmaşalarının yaşanması,
sosyo-ekonomik koşulların göz ardı edilmesi gibi faktörlerde sayılabilir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Yukarıda sıralanan nedenleri ve afet yönetimindeki çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla
29.05.2009 tarihinde 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanun” TBMM’de kabul edilmiş ve 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)”
kurulmuştur. Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsamaktadır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014). 5902 sayılı kanunun TBMM’de kabulünden sonra kuruluş
çalışmalarını tamamlayan AFAD, 17.12.2009 tarihinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
kararıyla aktif hale getirilmiştir. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararından sonra Afet İşleri,
Sivil Savunma ve Türkiye Acil Durum Yönetimi genel müdürlüklerinin görevleri AFAD Başkanlığı
ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yapılmaya başlanmıştır.
Bu kanunla; illerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
kurulmuştur. Sivil Savunma Koleji, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür. Sivil
Savunma, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri teşkilat ve personeli ile birlikte bulundukları ilin
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il özel idaresine devredilmiştir. Bu müdürlükler 6111 sayılı yasayla bulundukları ilin İl Afet ve Acil
Durum Müdürlükleri bünyesinde ve emrinde görev yaparlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunan Savunma Sekreterliği birimleri ile Savunma Uzmanlığı kadroları kaldırılmıştır. İl ve ilçe
sivil savunma müdürlerinin görevleri sona ermiştir.
5.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
5.2.1.Görevleri, Yetkileri ve İdari Yapısı
17 Haziran 2009 günün yayımlanan Resmi Gazete ile, 5092 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”a göre de, afet ve acil
durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek üzere Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı; yıllık çalışma
raporu ve eylem planını hazırlayacak, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmekle
görevlendirilmiştir. Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine ederek ve üst makamları
bilgilendirecek olan Kurum Başkanı, sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev
yerlerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek
belirlemekle yükümlü kılınmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri yürütmek amacıyla kurulan AFAD,
yürüteceği hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin
alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak
müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve
kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, bu konularda politikaların üretilmesi ve
uygulanması gibi konularda görev yapmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
AFAD, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler,
Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası
kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon yapmaya ve görev alanına giren konular da düzenleme
yapmaya yetkilidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
AFAD görevlerini aşağıda verilen hizmet birimleri ile gerçekleştirir:
a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı,
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı,
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı,
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı,
d) Deprem Dairesi Başkanlığı,
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
g) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı,
h) Hukuk Müşavirliği.
AFAD Başkanı, Başkanlığın en üst amiridir ve kanunda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden
Başbakana veya görevlendirilecek Başbakan yardımcısına karşı sorumludur. Ayrıca, başkana
yardımcı olmak üzere en fazla iki başkan yardımcısı görev alabilmektedir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
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Görevleri:
Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara,
başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite
ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek,
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına
öneride bulunmak,
Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları bilgilendirmek,
Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek,
İç denetçi atamak,
Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek,
Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak ve Başbakan veya ilgili
bakan tarafından verilecek benzeri faaliyetleri yapmaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacaktır. Bu
müdürlüklerinin görevleri arasında, ilin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, önleme
ve müdahale il planlarını mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon
içinde yapmak ve uygulamak yer almaktadır. İl afet ve acil durum müdürlüklerin harcamaları, il
özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten sağlanacaktır. Afet ve acil durum il
müdürü ile diğer personelin ataması, vali tarafından yapılacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin sevk ve idaresinden valiler sorumludur. İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüklerinin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerinden sağlanır ve personel ataması
vali tarafından yapılır. İl afet ve acil durum müdürlüklerinin afet ve acil durumlarda çalışma usulü,
işbirliği yapacağı kurum ve kuruluşlar ile ilişkisini gösteren iş akış şeması Şekil 1’de verilmektedir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Görevleri:
İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek,
Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak,
İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek,
Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek,
Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak,
Sivil toplum kuruluşları ile gönüllülerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek,
İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak,
Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler
için depolar kurmak ve yönetmek,
İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek,
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Yıllık bütçe teklifini hazırlamak,
İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak ve kimyasal, biyolojik, radyolojik
ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
İlgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
İl-İlçe Afet Acil Yardım Planlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
İl genelinde meydana gelen veya gelmesi muhtemel Afet (Heyelan, Kaya Düşmesi, Su
Baskını, Çığ vb.) olaylarının etütlerini yapmak, Afete Maruz Bölge sınırlarının tespitini
yapmak ve Bakanlar Kurulu Kararı için gerekli işlemleri yapmak,
Afet olayından etkilenen afetzede sayısına göre Valilik oluru ile Genel Hayata Etkililik /
Etkisizlik Olurunu almak, afetzedelerin geçici iskân hizmetlerini, kalıcı konutların yer seçimi,
hak sahipliği ile konut yapım işlemlerini yürütmek (Kalkınma Bakanlığı, 2014).

5.4. Afet Yönetimi ile İlgili Oluşturulan Kurullar
Afet ve acil durumlarla ilgili faaliyetlerin bir bütünlük içinde yapılması ve bu alanda görev yapan
kuruluşların koordine edilmesi amacıyla 5902 sayılı kanunla Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu,
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu ve Deprem Danışma Kurulları oluşturulmuştur
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları kurulabilir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.4.1. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Afet ve acil durumlarla ilgili hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan
veya görevlendireceği başbakan yardımcısının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,
Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre
ve Orman Bakanlarından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Yüksek
Kurul’un, yılda en az 2 kez toplanması gerekmektedir. Afet ve acil durum hallerinde bilgileri
değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu
sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,
Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve
Orman bakanlıkları müsteşarları, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet, deprem veya acil
durumun türüne göre diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum
Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Koordinasyon Kurulu’nun da yılda en az 4 kez toplanması
hükme bağlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Başkanlıkça afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla
görevlidir. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri
ve konu ile ilgili uzmanlar çağırabilir. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ihtiyaç halinde
ayrıca, Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını AFAD yürütür
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Başkan, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısıdır. Üyeler ise Milli Savunma
Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Çevre ve Şehircilik
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Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı ve Orman ve Su İşleri Bakanlarından oluşur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.4.2. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Amacı; afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyonu sağlamaktır. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul
Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını AFAD yürütür
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Başkan, Başbakanlık Müsteşarıdır. Üyeler ise Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı
Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı
Müsteşarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre
Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşur
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.4.3. Deprem Danışma Kurulu
Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılması gereken faaliyetler
hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek
amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı başkanlığında Deprem Danışma Kurulu
oluşturulmuştur. Kurulda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği
Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve YÖK tarafından bildirilecek en az 10
öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek 5 üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum
kuruluşlarınca belirlenecek 3 üyenin bu kurulda yer alması bu düzenleme ile hükme bağlanmıştır.
Yılda en az 4 kez toplanacak olan Kurul, Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantı da
yapabilecektir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı; Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi,
Müdahale Dairesi, İyileştirme Dairesi, Sivil Savunma Dairesi, Deprem Dairesi ile Yönetim
Hizmetleri Dairesi başkanlıklarından oluşan bir yapıya sahiptir. Daire başkanlarının teklifi ve
Başkanın onayıyla, afet ve acil durum yönetimi uzmanları ve diğer personelden çalışma grupları
oluşturulabilecektir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, ihtiyaç duyduğu konularda yerli ve
yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırma yetkisine sahiptir. Bu işlerin
yaptırılmasında, Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacaktır. Başkanlık; kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konuyla ilgili sivil toplum
kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili
kılınmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Amacı; depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler
hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri
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belirlemektir. Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde Kurul Başkanının çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını AFAD yürütür (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Başkan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanıdır. Üyeler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, Deprem konusunda çalışmaları bulunan ve
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan
tarafından belirlenecek beş üye ve Akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan
tarafından belirlenecek üç üyeden oluşur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.4.4.Afet Risklerinin Azaltılması Platformu
Toplumun afetlere duyarlılığını artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak, risk
azaltma prensibinin her düzeyde plan, politika ve programlarda dikkate alınmasını sağlamak üzere
ihtiyaçları belirlemek, uygulamaları izlemek ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla
kurulmuştur. AFAD Başkanının başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve bakanlıklar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler, basın yayın kuruluşları ve AFAD’ın
görev alanıyla ilgili faaliyet yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşur. 2011 yılında kurulan ve 53 üyesi bulunan
Platform yılda en az bir defa toplanır ve sekretarya hizmetleri AFAD tarafından yerine getirilir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.5. Afet Yönetiminde Görev Alan Kurum ve Kuruluşlar
Afet Yönetim Sistemleri, ister doğa süreçlerinden isterse insan faaliyetlerinden kaynaklansın,
değişik türlerdeki afet tehlikelerini önceden belirleyip risk azaltma ve hazırlık faaliyetlerini olaylar
olmadan önce yürütmek ve acil durumları en az zararla atlatmak esasına dayalı organizasyonlardır.
Bu organizasyonun oluşturulabilmesi ve etkin çalışabilmesi ülkemizdeki merkezi kuruluşlar,
mahalli idareler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve medya gibi toplumun tüm
kesimlerinin içinde yer aldığı kapsamlı bir planlama gerektirir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşlar afetlerde ve özellikle deprem felaketlerinde belirli görevleri
üstlenmişlerdir. Kuruluş kanunları gereği, bazı merkezi kurumların ise afet hizmetlerinde çok
önemli yetki ve sorumluluk sahibi olduğu düşünülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu
kurumlar aşağıdaki gibidir.
Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Türk Hava Yolları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
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Sağlık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Kalkınma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Türk Silahlı Kuvvetleri
Harita Genel Komutanlığı
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Afet ve Acil durumlar konusunda merkezi kuruluşlardan AFAD’ın yanında diğer kuruluşlara göre
daha fazla görev alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının afetler konusundaki
görevleri aşağıda verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.5.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuş olup, 04.07. 2011 tarihinde faaliyetlerine
başlamıştır. 648 sayılı KHK ile de Bakanlığın organizasyon yapısı ve görevlerinde bazı değişiklikler
yapılmıştır. Son olarak 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun” ile afet risklerinin azaltılmasına yönelik başta kentsel dönüşüm proje uygulamaları olmak
üzere risk azaltılmasına yönelik önemli görevler Bakanlığa verilmiş ve bu amaçla Bakanlık
bünyesindeki Altyapı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Bu kanun ve diğer KHK’ler ile Bakanlığa afet yönetiminin bütün
aşamalarını kapsayacak şekilde çok önemli görev ve yetkiler verilmiştir. Bakanlık kurulduktan
hemen sonra deprem riskinin azaltılmasına ilişkin süreçlerin ilk aşaması olan tehlike ve risklerin
belirlenerek risk yönetimi planlarının hazırlanması için esas, ilke ve standartlar belirlemek bu
doğrultuda afetlerle ilgili mevzuatı risk yönetimi çerçevesinde yeniden ele alarak afete dirençli ve
güvenli kentleşmenin geliştirilmesini temin etmek amacıyla Risk Yönetimi Planlarının yapılması ve
onaylanmasına ilişkin çalışmalara öncelik vermiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Depremde güvenli yapı için yer seçimi ve projelendirme kadar, binaların yapım aşamasındaki
denetiminin önemi göz ardı edilemez bir gerçektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Denetim
Kanununun uygulanması, denetim sisteminin iyileştirilmesi ve etkili çalışmasından sorumludur
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bakanlığın görevleri arasında depreme karşı dayanıksız ve imar mevzuatına aykırı yapıların
bulunduğu alanlarda sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir mekânlara ulaşma amacıyla dönüşüm
projeleri ve uygulamaları yapmak ve afete dirençli yerleşimler oluşturmak da vardır. Geçmişte
yaşanan acı kayıpların tekrar yaşanmaması için ülkemiz genelinde risk yönetimi strateji ve eylem
planlarının bir an önce tamamlanarak afet öncesinde afet risklerini azaltma çalışmalarının yapılması
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Bakanlığın görevleri arasındadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Mevcut durumda daha önce 5902 sayılı Kanun ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’na verilen görevlerin birçoğu, çıkartılan kanunlar, KHK’ler ve yönetmelikler ile Çevre
ve Şehircilik Bakanlığına da verilmiştir. Mevcut mevzuata göre bazı görevler her iki kurumun
sorumluluğunda görünmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).

5.5.2. Sağlık Bakanlığı
02.11.2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde kararnameye göre afet yönetimi ile ilgili görevler Acil Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu
genel müdürlüğün görevleri aşağıda yer almaktadır:
a) Afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
b) Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil
servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve
sevk koordinasyonunu sağlamak.
c) Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak.
d) Yurtiçinde meydana gelen afet ve acil durumlardaki tıbbî kurtarma ve acil sağlık hizmetlerini
ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.
e) Yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak.
f) Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme,
ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini
yürütmek.
g) Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve müdahale
geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak.
h) Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek.
i) Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak, tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal
ve uluslararası tatbikatlara katılmak.
5.5.3. Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişten bu yana hem merkezi, hem de yerel ölçekteki afet yönetim
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sisteminin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Merkezi ve yerel düzeylerdeki komiteler ve
kurullarda Türk Silahlı Kuvvetleri de temsil edilmektedir. Özellikle afetlere müdahale ve iyileştirme
faaliyetleri sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, iyi
eğitilmiş ve disiplinli birlikleriyle, gerek arama kurtarma ve gerekse acil yardım faaliyetleri
sırasında, kendi imkân ve kaynaklarıyla, afetlerden etkilenmiş topluluklara, gereken her türlü
desteği vermektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
1999 depremleri sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerince büyük afetlerde ihtiyaç duyulan özel arama
kurtarma birliklerinin kurulması ve geliştirilmesi kararı alınarak, tabur seviyesinde bir aramakurtarma birliği kurulmuştur. Genel Kurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı olarak
görev yapan bu birlik, depremler, su baskınları, yangınlar, çığ ve kaya düşmeleri, nükleer,
biyolojik ve kimyasal kökenli afetler sonrasında, etkin bir arama kurtarma faaliyeti yürütebilecek
kapasitede olup çok iyi eğitilmiş ve donatılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ayrıca Hava, Deniz ve Jandarma Kuvvet Komutanlıklarınca da kurulmuş bulunan arama kurtarma
timleri, yurtiçinde ve yurtdışında her türlü koşulda, hizmet verebilecek kapasiteye sahiptirler
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerince doğal, teknolojik ve insan kökenli afet ve krizlerde
sivil-asker işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere bir sivilasker işbirliği tugayı kurulmuştur. Özellikle büyük afetler sonrasında iyi koordine edilemeyen
lojistik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, sivil makamlara yardımcı ve destek olmak
amacıyla oluşturulan bu birliğin, gelecekte yaşanabilecek büyük afetlerde önemli rol ve görevler
üstleneceği tahmin edilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Türk Silahlı Kuvvetleri, afete hazırlık ve müdahale planlarını, çeşitli birlikler düzeyinde, kendisi
hazırlamakta ve bu planlar il ve ilçe acil yardım planları ile bütünleştirilmektedir. Ancak bu
planlama faaliyetlerinin sivil-asker işbirliği boyutu ile de değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.5.4. Yerel Yönetimler
Yerleşim birimlerinin afet güvenliği sürecinin en önemli aktörleri yerel yönetimlerdir. Bu nedenle
çağdaş afet yönetim modelleri, yerel yöneticiler ve yerel yönetim birimlerinin aktif katılımıyla
bütünleşen yaklaşımların başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde ise yerel yönetimlerin
bu süreçte daha etkin hale getirilmesine yönelik girişimler ancak yakın geçmişte hız kazanabilmiştir.
Yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerde İl Özel İdarelerine ve Belediyelere
afet yönetimi konusunda bazı yetkiler verilmişse de teknik ve mali altyapı yetersizliklerinin devam
etmesi nedeniyle pratikte bir gelişme sağlanamamıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Yerinden yönetim hedeflerine bağlı olarak Türkiye’de yerel yönetimlerle ilgili yapılan son yasal
düzenlemeler 5302 sayılı “İl Özel İdaresi Kanunu”, 5393 sayılı “Belediye Kanunu” ve 5216 sayılı
“Büyükşehir Belediye Kanunu”dur. Bu kanunlarla yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate
alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevleri yerel
yönetimlere de verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı “Onüç
İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmialtı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile büyükşehirlerde İl Özel İdareleri
kalktığından Afet ve Acil durumlarla ilgili görevler daha önemli ve yeni düzenlemelere ihtiyaç
duyulur hale gelmiştir. Bu kanun ile Afet ve Acil durumlara ilişkin hizmetlerin tek elden, etkin ve
hızlı bir şekilde yürütülmesi amacı ile oluşturulan ve İl Özel İdarelerine bağlı olarak görev yapan İl
Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin konumunun ne olacağı yönünde hiçbir görüş, öneri ve atıf
bulunmamaktadır. Bu konunun en kısa süre içinde giderilmesi gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
5.5.5. Üniversiteler
Üniversiteler gerek akademik araştırmalar gerekse eğitim seminerleri ile ulusal afet yönetim
modelinin oluşturulmasında önemli potansiyele sahiptir. Birçok üniversite, afet yönetimine yönelik
bilgi ve deneyim birikimini bünyelerinde oluşturdukları “araştırma ve uygulama merkezleri” ile
kullanıma sunmakta, bu yolla afet yönetim sisteminin bir parçası haline gelmektedir. Üniversite
araştırma ve uygulama merkezleri, lisansüstü programları ile gerçekleştirdikleri eğitim ve
danışmanlık hizmetleriyle afet yönetimi ile ilgili konularda da sürece önemli katkılar sunmaktadır.
Bu alanda disiplinler arası çalışma kültürünün geliştirilmesinde üniversitelerin önemli rolü olduğu
değerlendirilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.5.6. Meslek Odaları
6235 sayılı Kanun ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 6023 Sayılı kanun ile
kurulan Türk Tabipler Birliği ve 1136 sayılı Kanun ile kurulan Barolar Birliği afet konusunda
çalışmalar yürüten kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır ve afet yönetim sisteminin her
aşamasına etkin katılımları gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.5.7. Sivil Toplum Kuruluşları
Halkın afet yönetimine katılımı, özellikle yerel düzeyde etkin afet politikalarının yürütülebilmesi
için olmazsa olmaz bir unsurdur. Sivil toplum kuruluşları, afet yönetiminde karar verme ve
uygulama süreçlerine sivillerin katılımının sağlanması bağlamında çok önemli bir işlevi yerine
getirmektedir. 1999 depremlerini takip eden dönemlerde gönüllülerin gerçekleştirdikleri çalışmalar
sayesinde başta arama kurtarma ve afet sonrası diğer hizmetlerin sağlanmasında bu yapılanmaların
önemi anlaşılmış ve bu potansiyelin değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Bu nedenle, bir afet
yönetim modelinin oluşturulması ve uygulanması süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının afet
yönetim sisteminin her aşamasına katılımının önemi ve gereği sıkça vurgulanmaya başlanmıştır.
Ancak halkın ve sivil toplum kuruluşlarının afet yönetim sistemine katılımını sağlayacak kalıcı
mekanizmaların oluşturulması için somut adımların atılmasında ciddi bir gecikmeden söz etmek
mümkündür. Buna rağmen, afetlere müdahale ve iyileştirme alanlarında çalışan sivil toplum
kuruluşlarının nitelik ve nicelik açısından her geçen gün gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Afet ve
acil durumlarda etkin bir şekilde hizmet veren sivil toplum kuruluşları içerisinde değerlendirilen
ancak özel bir statüsü olan en önemli kuruluş Türkiye Kızılay Derneği’dir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
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5.5.8. Türkiye Kızılay Derneği
Kızılay, Türkiye’nin afet yönetim sistemi içerisinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş bir
dernektir. Kurulduğu günden bu yana, Kızılay, afet yönetiminin, hem merkezi hem de yerel
ölçekteki kurul ve komitelerinde, aktif olarak yer almaktadır. 1924 yılından, günümüze kadar olan
sürede Kızılay, afet yönetim sisteminin müdahale ve iyileştirme aşamalarında, barınma, ısınma,
giyecek, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli görevler üstlenmiştir. Kızılay
muhtelif zamanlarda, kamu otoritelerinin desteği ile afetlerden etkilenen kişilere nakdi yardım,
inşaat malzemesi yardımı yapmış bazen de uzun süreli geçici veya kalıcı konutları inşa ettirmiştir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Türkiye Kızılay Derneği halen, 2908 sayılı Dernekler Kanunu gereğince kurulmuş, ancak diğer
derneklerden kısmen farklı statüde olan bir kamu tüzel kişiliğidir. Kızılay, uluslararası insancıl
hukuk ve uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin temel prensiplerini aynen kabul etmiş olan ve
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren bir tüzükle yönetilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ana hedefleri doğrultusunda faaliyet gösteren Kızılay, 1999 yılı depremleri sonrasında, önemli bir
strateji değişikliği yaparak, yalnızca afetlere müdahale ve iyileştirme aşamalarında değil, zarar
azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarında da faaliyet göstermeye başlamıştır (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Yine 1999 depremleri sonrasında Kızılay, Ankara’da çok iyi donatılmış bir Afet Yönetim Merkezi
(Afet Operasyon Merkezi - AFOM) kurmuş ve bu merkez içerisinde, insani yardım amaçlı deprem
araştırma ve bilgi merkezini faaliyete geçirmiştir. Bu merkezde ayrıca depremler sonrasında hasar
ve ihtiyaç tahminleri yapılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5.5.9. Medya
Afet yönetiminin her aşamasında bilgi aktarımı ve haberleşme özel bir önem arz etmektedir. Halkın
doğru ve güvenli bilgiye ulaşması, medya organlarının bu bilgiye gecikmeksizin ulaşabilmelerine ve
halka doğru olarak aktarabilmelerine bağlıdır. Bu bağlamda, afet yöneticilerine ve medya
yöneticilerine önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir. Afetler öncesinde, zarar azaltma ve
hazırlıklı olma konusunda etkin bir yöntem olan halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
çalışmalarında son derece önemli bir araç olan medya, afet yönetim sistemimize tam anlamıyla dâhil
edilememiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Yerleşim alanlarında mevcut tehlike ve risklerin
kamuoyu tarafından bilinmesi için bilgilendirme yapılması ve bu alanda yapılacak zarar azaltma
çalışmalarının neler olabileceğinin belirlenmesine katkıda bulunması medyanın bu alandaki önemli
rollerinden biridir. Olaya müdahale ve iyileştirme aşamalarında ise halkın bu dönemlerde aşırı
derecede yoğunlaşan bilgi edinme talebi, medya kanalıyla yeterince karşılanamadığı için büyük
afetler sonrasında önemli sorunlar yaşanmıştır. Çağımızda risk haberleşmesi özel bir uzmanlık alanı
haline gelmiştir. Medyanın bu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için afet yönetimi
konusunda uzman kişilere de bünyesinde yer vermelidir. Bunun yanında ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarında da basınla ilişkiler konusunda uzman kişiler bulunmalıdır (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Kamusal iletişim afet yönetimi sürecinde “ikincil” ya da “yan” bir alt-süreç değildir. Toplumun
riskler ve afetlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi, afet yönetiminin tüm aşamalarında temel unsurdur.
Kuşkusuz, afet ve risk iletişimi yurttaşları maruz kalabilecekleri ya da kalmış oldukları acil durum,
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afet vb. olaylarda kamu yararına ve bilimsel gerçeklere en uygun davranışa yönlendirmelidir. Ancak
çağdaş yönetim anlayışı gereği, bu yönlendirme “bireyleri mekanik biçimde bir yöne sürüklemek”
amacını değil, “bireyleri doğru biçimde, doğru içerikle bilgilendirerek onlara risk ve afet karşısında
kendi kararlarını vermelerini sağlamak” amacını taşımalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Devlet - siyasi, idari sorumlular ve kamu örgütleri - afet yönetimi bağlamında asıl aktördür ve bu
durumun yakın bir gelecekte değişmeyeceği de açıktır. Ancak yine kabul edilmesi gereken bir
gerçek de tüm imkânlarına karşın devlet mekanizmasının özellikle bazı risklerin azaltılmasında ve
afet yönetiminde tüm görevlerin üstesinden gelemeyeceğidir. Yurttaşların birey ya da grup olarak
risk, acil durum ve afetlere ilişkin sorumluluklarını kabul etmeleri ve üstlenmeleri şarttır. Bireyler,
yaşamlarının başka alanlarında tüm kontrolü elde tutmaya çalışırken, risk ve afetle ilgili olarak
bütün sorumluluğu siyasi ve idari sorumlulara bırakarak kendi adlarına karar alınmasını
bekleyemezler. Kamusal iletişim bu sorumluluk alanlarından biridir. Bu nedenle, risk ve afet
iletişimini gerçekleştirmek resmi makamlar bakımından bir görev olduğu gibi, risk ve afetle ilgili
bilgilenmek ve gerekiyorsa kendi sağlık ve esenliğine ilişkin tercihleri yapmak da yurttaşların
görevidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet yönetiminde kamusal iletişime bu “devlet-yurttaş arasındaki karşılıklı sorumluluk ve görevler”
çerçevesinden bakıldığında, bu ilişkide aracı rolü oynayan medyanın da ağır sorumlulukları olduğu
görülür. İletişim teknolojisindeki gelişmenin bireysel iletişim kanallarını olağanüstü derecede
çeşitlendirmesi ve arttırmasına karşın, “eski tip” medya hala etkisini kaybetmiş değildir. Son birkaç
yıldaki gelişmeler de yeni haberleşme kanallarının sağlıklı bilgiyi yaymak kadar, bilgi kirliliğine yol
açmaya uygun olduğunu göstermiş olduğundan, afetler gibi kitlesel olaylarda “kaynağı ve ileteni
belli, doğrulanabilir bilgi” arayan toplum, bu gereksinimini karşılamak için “klasik” medya
organlarına başvuracaktır. Afet yönetimi bağlamındaki diğer “çok-aktörlü” süreçler gibi, kamusal
iletişimin de sorumlu makamlar, yurttaşlar ve medya arasında karşılıklı güvene dayanması gerekir,
bu ise ancak uzun bir birbirini tanıma ve inşa süreci ile mümkündür, afet anında başlayarak hızla
gelişmesi ve verimli işlemesi mümkün değildir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Etkin bir risk ve afet iletişimi bir dizi ilkenin uygulanması ile yapılabilir. Bilgiyi veren tarafların
(çoğunlukla kamu yöneticilerinin ya da hükümet temsilcilerinin) uyması gereken prensipler aşağıda
yer almaktadır:
Risklere ilişkin doğru verileri elde etmek, sistemli biçimde toplamak.
Riskle ilgili verileri riske maruz kalan gruplara, anlayabilecekleri şekilde biçimlendirerek
ve açıklayarak sunmak.
Yurttaşları ve onları temsil etmek amacını taşıyan STK’ları ciddiye almak ve iletişim
biçimiyle bunu göstermek.
Bilgilendirmede, tek kaynak olmak ve ulaşılabilir olmak.
Şeffaf olmak. Riskin olası sonuçlarını, ya da gerçekleşen afetin sonuçlarını asla
gizlememek. Paniğe yol açmayacak şekilde alternatif senaryoları paylaşmak.
Hatayı kabul etmek ve sorumluluk üstlendiğini göstermek.
Afet yönetim sistemi dâhilinde bu ilkeler üzerine kurulmuş bir kamusal iletişim planına
sahip olmak, bu planın gerektirdiği ilişkileri (özellikle basın temsilcileri ve STK’ları ile)
kurmak, zaman içinde tazelemek (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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5.6. Değerlendirme
Temel aktör konumundaki kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin birbirine entegre olabildiği,
değişim ve öğrenmeye açık, çevresindeki değişime uyum sağlayabilen, gelecekte olması beklenen
afetlerle ilgili gerekli tedbirlerin ülke çapında ve zamanında alındığı bir afet yönetimi, bu hedeflere
uygun bütüncül bakış açısına sahip bir örgütlenmeyle mümkün olabilir. Söz konusu örgütlenme,
Türk afet yönetiminin mevcut doğrusal varsayımlarından, kontrol ve komuta odaklı ve birbirinden
kopuk afet örgütlenmesinden, örgütsel, teknik ve kültürel altyapılara sahip, karmaşık bir
sosyo-teknik sisteme geçmesini gerektirmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Türkiye’nin afet yönetiminde başarılı olabilmesi için, yerel yönetim ve merkezi idarelerle birlikte
sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş çevrelerine ait tüm kaynaklarının kullanılabilmesi, modern afet
durum yönetiminin tüm süreçlerinin bütün tehlikelere yönelik ekip çalışmasıyla koordine
edilebilmesi için bütünleşik bir afet durum yönetimi modeli ve olay komuta sisteminin Türkiye’de
oluşturulup uygulanması gerekmektedir (Genç, 2007).
1- Afet yönetim sistemi bir bütündür ve sistemin zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme olarak özetlenen tüm safhaları (aşamaları) hem merkezi ve hem de yerel
düzeylerde yeniden yapılandırılmalıdır.
2- Afet yönetiminde merkezi yönetim, yerel yönetim, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum
kuruluşları ve halkın yönetim sisteminin her aşamasındaki faaliyetlere ve karar alma
mekanizmalarına katılması temel esastır. Her düzeydeki kurumsal yapılanmalar bu esası
sağlayacak yönde olmalıdır.
3- Afet yönetiminde kurumsal yapılanma yalnızca örgütlenme yapısını düzenleyen bir
yaklaşım olarak ele alınmamalı, karar mekanizmaları ve mali yapıda özerklik, personel
rejiminde yetkinlik, bağımsızlık ve tarafsızlık, açıklık, saydamlık, katılımcılık ve hesap
verebilirlik boyutları da dikkatle düzenlenmelidir.
4- Afet yönetiminde kurumsal yapılanma, yasalarla kurumları bir araya getirme veya ayırma
veya yetkileri dağıtma veya merkezde toplama hiç değildir. Gerçekçi ve kalıcı bir kurumsal
yapılanma; merkezi ve yerel yönetimlerde bir farkındalık, bir değişim, bir risk azaltma kültürü
oluşturma sürecidir ve bu nedenle de uzun erimli, sürekli ve sürdürülebilir olmalıdır (Özkan,
2003).
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BÖLÜM 6.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1

6.1. Deprem Dairesi Başkanlığının Çalışma Alanları ve Görevleri
6.1.1.Çalışma Alanları
Türkiye'nin depremselliğini, deprem katalogları ve deprem tehlike haritalarını hazırlamak ve
geliştirmek deprem bölgelerinde yapılacak her türlü bina ve mühendislik yapısının depreme
dayanıklı olarak inşa edilebilmesi için alınması gereken tedbirleri ve projelendirme esaslarını
belirlemek, bunların yönetmelik, tüzük ve genelgelerle uygulamaya aktarılmasını ve geliştirilmesini
sağlamak . Türkiye'de kurulu bulunan deprem kayıt şebekesi ve kuvvetli yer hareketi kayıt
şebekelerinin ülke ihtiyacına cevap verebilecek şekilde geliştirilmesini sağlamak,
mevcut
şebekelerin bakım ve onarımı ile bu şebekelerde kullanılacak cihazların geliştirilmesini ve bunun
ülkemiz imkanları ile yapılabilmesi konusunda çalışmalar yapmak veya yaptırmak (AFAD, Deprem
Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.1.2. Görevleri
Depreme hazırlık, müdahale, deprem risk yönetimi,
Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan proje
işlemlerinin yürütülmesi,
Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil
toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin
kullanımı,
Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak politikaları
belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde
Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı,
2011).
6.2. Amaç ve Hedefler
Ulusal Ölçekte
Zayıf ve Kuvvetli
Deprem Gözlem Ağlarını
Geliştirmek.

1. Ülke çapında istasyon sayısını arttırmak.
2. Deprem kaynak parametrelerini ve ivme dağılımlarını en
kısa sürede güvenilir bir şekilde hesaplayarak kamuoyuna ve
ilgililere sunmak.
3. Ulusal ve Uluslararası Sismoloji Merkezleri ile veri
paylaşımını ve karşılıklı projeler yoluyla işbirliğini
geliştirmek.
4. Deprem sonrası bölgenin artçı deprem aktivitesini takip

1

Bu bölümde büyük ölçüde AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nca 2011’de hazırlanan ve http://www.afad.gov.tr den
erişilen Durum Yönetimi raporundan alınmıştır.
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Ülke Çapında Etkin Deprem
Risk
Yönetimi
Anlayışını
Geliştirerek
Toplumdaki
Farkındalığı Arttırmak.

Depreme Dayanıklı Yapılaşma
ve Yerleşme İle İlgili Çalışmalar
Yapmak/Yaptırmak.

Ülkemizde Deprem Ön Hasar
Tahmini Ve Erken Uyarı Sistemi
Geliştirmek.

etmeye yönelik çalışmalar yapmak.
5. Türkiye deprem veri merkezini oluşturmak, işletmek ve
kullanıma sunmak.
6. Sismoloji ve Arz içi Fiziği konularında öğretim,
araştırma-geliştirme ve uygulama yapan Kurum ve
Kuruluşların koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak
1. Bölgesel ölçekte deprem tehlike ve risk haritalarını ve
Türkiye Deprem Bölgeleri haritasının güncel bilimsel ve
teknolojik
verilere
göre
hazırlamak/hazırlatmak
ve
gerektiğinde güncellemek.
2. Depremler konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesini
sağlayıcı faaliyetler yürütmek.
3. 2nci Ulusal Deprem Şurasını düzenlemek.
4. Geniş katılımlı ve toplumun büyük kesimlerince
benimsenen bir Ulusal Deprem Risk Azaltma Strateji belgesi
oluşturmak.
5. Deprem senaryolarının hazırlanma esaslarını belirleyerek
ülke geneline yaygınlaştırmak.
1. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılara ilişkin esasları
günün şartlarına göre geliştirmek.
2. Plan ve projelere altlık oluşturacak depreme dayanıklı
yerleşme konularında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde çalışmalar yapmak.
3. Binalarda sismik riskin belirlenmesine yönelik yöntem ve
standartların tespit etmek/ettirmek, bunlarla ilgili esasları
ortaya çıkartmak.
4. Deprem sonrası meydana gelen yapısal hasarları yerinde
incelemek.
5. Tarihi ve kültürel mirasın depremlerden korunmasına
ilişkin diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar
yapmak/yaptırmak
1. Ön hasar tahmini analizi için bir yazılım geliştirmek.
2. Ön hasar tahmini çalışmalarında kullanılacak her türlü
verinin sisteme entegrasyonunu sağlamak.
3. Deprem sonrası afetin büyüklüğünü tespit etmek için uydu
görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanmak ve ön hasar
tahmini sistemine bu teknolojileri entegre etmek.

6.2.1. Deprem Danışma Kuruulu
Depremlerden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler
hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikalar ve öncelikleri belirlemek
amacıyla kurulan Deprem Danışma Kurulu yılda en az dört kez ve ihtiyaç halinde Kurul Başkanının
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çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.3. Deprem Dairesi Başkanlığının Tarihsel Gelişimi
1953 yılında ilk kez Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı ve İmar Reisliği bünyesinde bir deprem
bürosu kurulmuştur. 1955 yılında bu büro DE-SE-YA (Deprem, Seylap, Yangın) şubesi haline
getirilmiştir. 15 Mayıs 1959 günü kabul edilen 7269 sayılı Kanunun 5. maddesi “afetlerden vatandaş
hayatının ve milli servetinin korunması amacıyla gerekli tedbirleri araştırmak, ilgili Bakanlık ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak öğretim ve yayınlarda bulunmak, afetlerin neticelerini tahlil ederek
umumun faydalanmasına sunmak” üzere İmar ve İskan Bakanlığına bağlı ve hükmi şahsiyete haiz
Enstitü veya kurumlar kurulabileceğini belirtmektedir. Bu kapsamda önce 1964 yılında Afet İşleri
Reisliği ve 1965 yılında da Afet İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Doğal afetlerin ve
depremlerin ülke hayatında taşıdığı önemin bilinciyle, Deprem Araştırma Enstitüsü, İmar ve İskan
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı küçük bir ünite olarak 1969 yılında kurulmuştur. Bu
küçük ünite “araştırma ve öğretim yapma, doğrudan Bakanlığa bağlı olma” koşullarına
uymadığından, 28.10.1970 tarihinde doğrudan Bakanlığa bağlı Afetler Araştırma Enstitüsü Genel
Direktörlüğüne dönüştürülmüştür. Bir süre sonra su baskınlarının yasal olarak DSİ tarafından
inceleneceği hususu ve heyelan, kaya düşmesi gibi afetlerin yerel boyutlarda olması nedeniyle, bu
afetler enstitünün çalışma alanı dışına çıkarılmış ve 8 Temmuz 1971 tarihinde, Bakanlık katına
doğrudan bağlı Deprem Araştırma Enstitüsü kurulmuştur. 1983 yılında Yapı Malzemeleri Genel
Müdürlüğü ile birleştirilerek Yapı Malzemeleri ve Deprem Araştırma Genel Müdürlüğü adını
almıştır. 13 Aralık 1983 gün ve 180 sayılı KHK ile Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskan
Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak birleştirilmiş ve anılan Genel Müdürlük bu
Bakanlığa bağlanmıştır. Daha sonra 8 Haziran 1984 gün ve 209 sayılı KHK ile Deprem Araştırma
Dairesi, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne (TAU) bağlanmıştır. Deprem
Araştırma Dairesi 18.10.1988 gün ve 20957 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı oluru ile TAU
Genel Müdürlüğünden ayrılarak Afet İşleri Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
5902 sayılı Kanunla ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması sonunda 17 Aralık
2009 tarihinden itibaren bu kuruluşun altı daire başkanlığından biri olarak hizmet vermektedir
(AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.4. Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı Çalışma Grubu
6.4.1. Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG)
1989 yılında Türkiye genelinde 12 istasyonla kurulmuş olan Telemetrik Deprem Gözlem Ağı;
Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesi ile dünya standartlarında, veri kalitesi yüksek,
gerçek zamanlı, Türkiye Ulusal Deprem İzleme Ağına dönüştürülmüştür. (AFAD, Deprem Dairesi
Başkanlığı, 2011).
6.4.2. Görevleri
Ülkemizdeki deprem etkinliğini 7/24 sürekli izlemek ve meydana gelen depremlerin oluş
nedenlerini incelemek,
Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Projesi kapsamında Türkiye çapında veri kalitesi yüksek geniş
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bant deprem gözlem istasyonu sayısının her geçen gün artırılması, (istasyonlardan iletişim Uydu,
GPRS, ADSL ve Data Kanalı yolu ile sağlanmaktadır)
Deprem çözümleri
Deprem parametrelerini manuel ve otomatik çözüm programları yardımıyla (oluş zamanı,
büyüklük, yer ve derinlik) doğru, hızlı ve güvenilir şekilde hesaplamak, ulusal ve yerel kriz yönetim
merkezlerini, yöneticileri anında bilgilendirmek
Ülkemizdeki tüm diri fayların deprem etkinliğini yakından izlemek,
Deprem kaynak parametrelerini belirlemek (odak mekanizması, yırtılma süreci v.b.),
Diri fayların uzunluğu, üretebileceği deprem büyüklüğü, kayma hızı, atım miktarı ve deprem
tekrarlanma aralıklarını belirlemek,
Depremlerin önceden belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
Hasar yapıcı büyüklüğe sahip bir deprem sonrasında artçı deprem çalışmaları ile bölgenin sismik
hareketliliğini yakından takip etmek, yerel yöneticileri anında bilgilendirmek,
Deprem verilerini; bülten ve katalog haline getirerek arşivlemek ve Deprem Bilgi Sistemi'nin
temelini oluşturmak,
Ülkemizde meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri bilim dünyası, basın ve kamuoyu ile
paylaşmak,
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerle işbirliği yaparak, tüm
merkezlerden gelen deprem verilerinin toplandığı “Türkiye Deprem Veri Merkezi”ni işletmek
Son depremler, günlük deprem okumaları,
İvme Kayıtları,
Bu depremlerin olduğu illerin haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık olarak deprem
etkinliğini gösteren depremsellik haritaları,
Deprem Bültenleri,
Kataloglar ve Deprem Sorgulaması,
Deprem Raporları bilgilerine 7 gün 24 saat ulaşılabilir (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı,
2011).
6.4.3. Projeler ve Ar-Ge Çalışmaları
6.4.3.1.Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi Projesi (USAG)
2004 yılında Ulusal Sismik Ağın Geliştirilmesi (USAG) Projesinin başlatılmasıyla dünya
standartlarında, veri kalitesi yüksek, gerçek zamanlı, ülkemizde ilk uydu iletişimli Türkiye Ulusal
Deprem İzleme Ağının kurulumuna başlanmıştır. Mart 2011 itibariyle; tüm Türkiye çapında 185
sismoloji gözlem istasyonu ve 300 ivmeölçer ile Türkiyenin deprem aktivitesi 7/24 saat
izlenmektedir (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.4.3.2.Türkiyenin Deprem Riski Yüksek-Tektonik Rejimleri Farklı-Bölgelerinde Deprem
Davranışının Çok Disiplinli Yaklaşımlarla Araştırılması Projesi (TURDEP)
Deprem Zararlarını en aza indirmek için; Ülkemizde 3 ana fay zonunda deprem aktivitesi ve deprem
habercilerinin, çok disiplinli çalışmalarla (Mikro Sismoloji, Radon, GPS, Su Gözlem) izlenmesi ve
mevcut riskli bölgelerdeki deprem tehlikesinin hassas olarak ortaya konulması hedeflenmektedir.
TÜBİTAK AR-GE projelerinden TURDEP Projesi TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Yer ve
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Deniz Bilimleri Enstitüsünün desteklediği ve 14 bölge üniversitesinin de katıldığı deprem alanında
Türkiyenin en kapsamlı ve en büyük projelerindendir(AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.4.4. Türkiye Deprem Veri Merkezi Projesi
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de deprem gözlemleri mevcut teknolojik düzeylere uygun
olarak çok uzun yıllar analog (sürekli) formda kaydedilmiş, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki
gelişmelere paralel olarak yaklaşık doksanlı yıllardan itibaren sayısal (ayrık) olarak kaydedilmeye
başlamıştır. Bu nedenle elimizde iki tür veri bulunmaktadır. Her ne kadar istasyon sayıları çoğu
bölge için yetersiz ise de analog veriler oldukça uzun bir gözlem dönemini kapsamaktadır. Sayısal
veriler ise elektronik ortamda olmaları nedeniyle iletilmeleri, birleştirilebilmeleri, işlenmeleri ve
paylaşılmalarını oldukça kolaylaşmaktadı (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.5. Uluslararası Alanda Veri Paylaşımı
Büyüklüğü M>3 olan depremlerin çözümleri otomatik olarak EMSCe (European-Mediterranean
Seismological Centre) gönderilmektedir.
Gerçek zamanlı istasyon verisi ORFEUSa (Observatories and Research Facilities for European
Seismology) gönderilmektedir.
Katalog verisi ISCye (International Seismological Center) gönderilmektedir.
IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) ile veri alışverişi yapılmaktadır.
USGSe (United States Geological Survey) ait ANTO istasyonu Deprem Dairesi tarafından
işletilmektedir.
Gürcistan Sismoloji Merkezi ile yapılan anlaşma uyarınca karşılıklı olarak 4er adet istasyonun
verisi paylaşıma açılmıştır (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.6. Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı Çalışma Grubu
Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi kayıt ağını, ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesi,
meydana gelen depremlerin kuvvetli yer hareketinin kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve
yayınlanması görevini yerine getirmektedir.
Kuvvetli yer hareketi kayıtları, deprem aktivitesi yüksek ve yoğun yapılaşmanın olduğu yerleşim
birimlerinde depreme dayanıklı yapı tasarımının geliştirilmesi ve potansiyel can ve mal kayıpları
açısından deprem zararlarının azaltılması çalışmalarında kritik önem taşımaktadır. Gelecekteki
depremler için, sismojenik alanın fiziki boyutu, karakteristiği, yer hareketinin zemin üzerindeki
etkisi ve sarsıntı sırasında yapıların performans değerlendirilmesi bakımından, kuvvetli yer
hareketinin kaydedilmesi esastır. TR-KYHnin ilk kuvvetli yer hareketi kaydı, 1976 yılında Denizli
Depremi (MD 6.7) ile alınmıştır. Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem İstasyonları, ağırlıklı olarak,
ülkemizde büyük depremlerin olduğu ve/veya beklendiği Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu
Fay Zonu ve Ege Graben Sistemleri üzerinde yoğunlaştırılmıştır. (AFAD, Deprem Dairesi
Başkanlığı, 2011).
6.6.1. TR-KYH Çalışma Grubunun Temel Amaçları
Yer ivmesi ölçülerek, hasar yapabilen kuvvetleri belirleme,
Deprem Bölgeleri haritaları, tehlike ve risk çalışmaları,
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Mühendislik sismolojisi ve deprem mühendisliği araştırmalarına veri sağlama,
Acil Müdahale ve erken uyarı amaçlı çalışmalara katkı sağlamak,
Güvenli yapı güvenli yerleşim çalışmalarına katkıda bulunmak,
Deprem öncesi zarar azaltma çalışmaları (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.6.2. Yerel Ağlar
Deprem etkinliğini daha yakından gözlemek amacıyla, Ülkemizin önemli aktif fay sistemleri
üzerinde belirli geometrik şekillerde sık aralıklarla yerel ağlar kurulmuştur. Bu ağlar ile kırılmanın
fiziği, hasar yaratan dalgaların yayılımı, bölgesel ve kentsel ölçekte deprem-yer—yapı ilişkisi,
güvenli yapı için güvenli yerleşim alanları, depremin spektral özelliklerin bilinmesi ve daha
güvenilir azalım ilişkilerinin geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır (AFAD, Deprem Dairesi
Başkanlığı, 2011).
6.6.3. İvme-Ölçer İstasyonları ve Veri Merkezi
İvme-ölçerler, serbest alanda (free-field) özel imal edilmiş konteynırlar içerisine kurulmuştur.
İstasyonlardan Ankara merkez üniteye, sürekli ve/veya tetikleme modunda gerçek zamanlı olarak
çeşitli iletişim araçları (Dial-Up, Internet, ADSL, GPRS/EDGE vb.) kullanılarak veriler
aktarılmaktadır. Alınan kayıtlar veri izleme merkezinden değerlendirildikten sonra ana sunucu
üzerinden kullanıcılara sunulmaktadır. İstasyonların yer seçiminde, öncelikle ülkemizin aktif
tektonik hatları ve yapı yoğunluğu olan yerleşim alanlarındaki farklı jeolojik birimler dikkate
alınmaktadır. Bunun yanısıra, enerji, iletişim, güvenlik, çevre gürültüsü, ulaşım vb. kriterler de göz
önünde bulundurulmaktadır (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.6.4. İstasyonların Zemin Bilgileri
İstasyonların yerel zemin koşullarını belirlemek amacıyla, sondaj çalışmaları ve uygulamalı jeofizik
çalışmalar (MASW, sismik kırılma vb.) yapılarak zeminin hız yapısı (VS30) ve istasyonlara ait
zemin bilgi formları oluşturulmuştur. Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlemleri veri
merkezinde şebekenin kuruluşundan günümüze, ivme-ölçer cihazlardan sağlanan tüm sayisal
verilere erişmek mümkündür. Dosya+adları; arih(yyyyaagg)+zaman(sadksn)+istasyon kodu (1201)
(Ör:20030501002704_1201) şeklinde oluşturulmuştur. Veriler, ASCII formatında zip'lenmiştir. Her
dosyanın başlık bilgileri altında “N-S”(Kuzey- Güney), “E-W”(Dogu-Batı) ve “U-D”(Düsey)
doğrultulardaki bileşenlere ait ivme değerleri yer almaktadır. Her kayıt için örnekleme aralığı, başlık
bilgilerinde (SAMPLE INTERVAL) bulunmaktadır. Analog kayıtçılardan alınan kayıtlar, ilgili
programla sayısallaştırılmış olup analog ve dijital cihazlardan sağlanan kayıtların zaman serileri,
herhangi bir frekans içeriği değişimine veya bir işleme tabi tutulmamıştır. İşlenmemiş veri olarak
adlandırılan kayıtlarda yalnızca off-set düzeltmesi yapılmıştır. Tüm veriler, ivme değerleri olup,
cm/sn2 (gal) birimindedir (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.7. Deprem Bilgi Sistemleri Çalışma Grubu
Kurtarma ve müdahale ekiplerini bölgeye göndermeden önce elde edilen bu bilgi yapılacak
çalışmaların daha hızlı ve verimli olmasını sağlar ve kriz anında zaman kaybını azaltır. Bu amaca
yönelik olarak Deprem Araştırma Dairesi tarafından Orta Karadeniz Bölgesinde Türk-Japon
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Ortaklığı ile 1997 yılında kurulan Deprem Veri Toplama ve Hasar Değerlendirme Alt Merkezi
çalışmaları yürütülmektedir. Yıkıcı depreme maruz kalması muhtemel bir alanda bölgesel “Deprem
Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmini Sistemi” kurulması projesi başlatılmıştır.Tüm dünyada Deprem
Bilgi Sistemleri kapsamında yapılan çalışmaların amacı büyük bir depreme ait deprem kaynak
parametreleri, sismik şiddet ve en büyük yer ivmesi gibi bilgilerin hızlı bir şekilde hesap edilmesini
ve afet sonrası zarar azaltma çalışmalarında kullanılması sağlanmaktır. (AFAD, Deprem Dairesi
Başkanlığı, 2011).
6.7.1. Görevler
Depremden hemen sonra otomatik olarak hesaplanan kaynak bilgileri kullanılarak, sismik şiddet
ve en büyük yer ivme dağılımı haritalarının oluşturulması, yıkıcı bir deprem sonrası erken hasar
tahmini sonuçlarına ait haritalarının hazırlanması, bu bilgilerin acil durumlarda kullanması gereken
kuruluşlara ulaştırmasını sağlamak
Bölgesel “Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemi” oluşturmak ve sistemin bölgesel
ölçekten ülke ölçeğine yayılması konusunda gerekli altyapının oluşturulması için çalışmalar yapmak
Ülke ölçeğinde oluşturulacak olan bina ve nüfus bilgisi veri tabanlarının ön hasar tahmini
çalışmalarında etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak
Ön hasar tahmininde kullanılan parametrelerin yeniden yapılandırılması konularında çalışmalar
yapmak
Geçmişte olmuş hasar yapıcı depremleri ve o depremlere ait bilgileri kullanarak muhtemel
deprem senaryoları hazırlamak
Diğer kamu kuruluşları tarafından Türkiye genelinde talep edilen deprem bilgilerini hazırlamak
Yıkıcı depremlerin olma olasılığı yüksek olan ülkemizde, deprem zararlarını en aza indirgemek,
bölgelerdeki riskleri belirlemek ve farkındalık yaratmak için deprem öncesi, sırası ve sonrası bu
konuda çalışmalar yürüten kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarıyla riski yüksek bölgelerde
yapılması planlanan deprem tatbikatları ve senaryo çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek
(AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).

6.7.2. Projeler
Deprem Zararlarının Azaltılması Araştırma Merkezi, Deprem Veri Toplama ve Hasar
Değerlendirme Alt Merkezi
18 Mart 1993'te Japonya ile Türkiye arasında Deprem zararlarının azaltılması için Ankara da bir
merkez kurulmasını amaçlayan ortak bir çalışma başlatılmıştır. Ankaradaki Deprem Veri Toplama
ve Hasar Değerlendirme Alt Merkezi, proje alanı ve çevresine ait sismolojik verileri toplayıp
mevcut veri tabanını kullanarak yapacağı hasar tahminini çok kısa bir sürede ilgili makamlara
iletecektir. Yeni sistemde veri tabanı güncellenerek hasar tahmininin tüm Türkiye için yapılabilir
hale gelmesi sağlanmıştır.
Deprem zararlarını en aza indirgeyebilmek için;
Deprem olduktan hemen sonra, depremin yeri ve büyüklüğü gibi bilgileri otomatik olarak
belirleyip, etkilemiş olduğu bölgeler ile olabilecek hasar ve can kaybı hakkında ön tahminde
bulunmak
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Deprem gözlem istasyonları ile Bölgesel merkez ve Ana merkez arasında süratli ve güvenilir bir
bilgisayar iletişim ağı kurmak
Elde edilen sonuçları değerlendirerek öncelikle merkezi ve yerel idari makamları deprem olayı ve
ayrıntıları hakkında en kısa sürede haberdar etmek gerekmektedir
6.8. Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sisteminin Kurulması Projesi
Proje kapsamında öncelikle bölgesel olarak kurulacak sistem ilerleyen yıllarda tüm ülkeyi
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. Tasarımı yapıldıktan sonra sistemin bölgesel ölçekte
kurularak hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. İş bu çalışma ile ülkemizde büyük eksikliği duyulan
“Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmini Sistemleri”nin tüm ülke genelinde kurulmasını
sağlamak, bir deprem sonrasında hasarla ilgili olarak oluşabilecek kargaşa ve bilgi kirliliğini en aza
indirmek ve acil müdahale ekiplerinin doğru bölgelere zaman kaybetmeden sevk edilmesine
yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında geliştirilen ve pilot bölgelerde test edilen
sistem ülkemiz şartlarına göre iyileştirilerek deprem tehdidi altında yaşayan tüm bölgelerde
uygulanarak ülke erken uyarı ve acil müdahale sistemlerinin oluşturulmasına temel teşkil edecektir
(AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.9. Güvenli Yapı Güvenli Yerleşim Çalışma Grubu
Özellikle kentsel bölgelerde yaşanan büyük depremler sonrasında oluşan farkındalıkla, yerleşim
bölgelerindeki zemin özellikleri ve yapıların deprem dayanımları sorgulanmaya başlanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonunda da yapılarımızın büyük bir bölümünün deprem tehlikelerine karşı
risklerinin fazla olduğu belirlenmiştir. Deprem nedeniyle binalarda oluşan hasara bağlı can ve mal
kayıplarını en aza indirmek, yapıların depreme dayanıklı inşa edilmesini sağlamak için, gerekli olan
tedbirleri, inşaat tekniklerini, yapıların projelendirme esaslarını belirlemek, mevcut binaların sismik
performans seviyelerinin tespiti ve güçlendirme tekniklerinin geliştirilmesi ile güvenli yerleşim
kapsamında zemin iyileştirme kriter ve teknikleri konularında gerekli çalışmalar yapmak/yaptırmak
ve bu konularda koordinasyonu sağlamak grubun temel görevlerini oluşturmaktadır (AFAD,
Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.9.1. Yürütülen Projeler ve AR-GE Çalışmaları
6.9.1.1. Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve
Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi (Tübitak Projesi)
Proje yürütücülüğünü ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinin yaptığı bu çalışma ile
farklı performans değerlendirme yöntemlerinin ülkemizdeki mevcut ve yeni yapılacak yapılara
uygulanabilirlikleri, birbirleriyle olan tutarlılıkları ve 2007 Deprem Yönetmeliğinde yer alan
yöntemlerle uyumları araştırılacaktır. (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.9.1.2. Binalarda Sismik Riskin Belirlenme Yönteminin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama
Projesi (DPT Projesi)
Bu projenin amacı, binaların deprem riskinin afet yaşanmadan önce belirlenebilmesi ve bina
envanterinin çıkarılabilmesi amacına yönelik olarak ülkemiz şartlarına uygun, birinci kademe
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değerlendirme (hızlı bir tarama metodu) yöntemlerinin belirlenmesi ve bu yöntemlere uygun
uygulanabilir bir formun oluşturulmasıdır. Bu form uygulamaya girdikten sonra öncelikli olarak,
ülke çapında bina envanteri çıkarılmış olacaktır. Daha sonra, özellikle zarar azaltma ve iyileştirme
konusunda etkin bir çalışmaya girememiş olan yerel yönetimlerin ileri aşama çalışmalarına
yönlenmelerine de yardımcı olabilecektir
6.9.1.3. Yüksek Sismik Riskli İllerin ve Kamu Binalarının Önceliklendirilmesi (Dünya Bankası
Projesi)
Seçilecek olan pilot illerde, 20 adet kamu binasında ön araştırma ve değerlendirmeler yapılacak,
sosyal, ekonomik ve yapısal kırılganlıklar belirlenerek önceliklendirme için kapsamlı bir metodoloji
geliştirilecektir. (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.10. Yönetmelik Çalışmaları
6.10.1. “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” Çalışmaları
5902 sayılı Kanunla atıfta bulunulan 7269 sayılı Afet Kanununa göre depreme dayanıklı yapı
tasarımı ve inşası için gerekli olan yönetmeliği hazırlamak Başkanlığımızın görevidir. İlk olarak
1947 yılında Deprem Yönetmeliği çıkarılmış daha sonra günümüze kadar, 1953, 1961, 1968, 1975,
1998 ve son olarak 2007 yıllarında da Deprem Yönetmeliği revize edilerek güncellenmiştir. Söz
konusu yönetmelikler, bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak çeşitli dönemlerde revize
edilmişlerdir (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.10.2. “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yüksek Binalar Hakkında Yönetmelik” Çalışmaları
Yüksek yapıların yapım teknikleri, kullanılan yapı malzemeleri ve inşaat teknolojileri normal katlı
yapılardan farklılıklar göstermektedir. Bu da, yüksek katlı yapıların tasarımında farklılıklara neden
olmaktadır. Şu an yürürlükte olan deprem yönetmeliğimiz daha çok, ülkemizde yaygın olarak
uygulanan yapı tipi ve kat adeti düşünülerek hazırlanmış, ileri analiz ve tasarım tekniklerinin detaylı
olarak verilmediği bir yonetmeliktir (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.10.3. “Zemin İyileştirme ve Güçlendirme Yönetmeliği” Çalışmaları
Ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, kentleşme ve sanayileşme, yapı alanlarının hızla tükenmesine, buna
paralel olarak da her geçen gün yeni alanların yapılaşma için imara açılmasına neden olmaktadır. Bu
hızlı gelişme sonunda, zemin özellikleri bakımından yapılaşmaya uygun olmayan alanların da imara
açılabildiği bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra, zayıf zeminler üzerine kurulan yapılaşma
beraberinde birçok mühendislik problemini de gündeme getirmektedir. Zemine bağlı sorunların
çözümlenmesi konusunda uygulayıcılar tarafından çeşitli yöntem ve teknikler kullanılmasına karşın,
tasarım, uygulama ve denetim açısından bağlayıcılığı olan ve teknik esasların verildiği herhangi bir
yönetmeliğin olmaması, sorunların giderek artmasına, uygulayıcılar ile denetçiler arasında ciddi
anlaşmazlıkların doğmasına neden olmuştur. Mevzuatdaki bu eksikliğin giderilmesi, yerleşim
alanlarında zeminle ilgili risklerin azaltılması, uygulama ve denetimlerde ülke genelinde dil
birliğinin sağlanması amacıyla “Zemin İyileştirme Yönetmeliği” çalışmalarını sürdürmektedir
(AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
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6.10.3.1. Sarsma Tablası Deneyleri
Deprem Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 6 m X 5 m boyutlarındaki sarsma tablası 1986
yılında İngiltere Cambridge Üniversitesinin hibesi ile kurulmuştur. Sarsma tablası ile yapılara
deprem kuvvetlerine eşdeğer yatay kuvvetler uygulanmakta ve yapılarda oluşan hasar biçimleri ve
miktarları belirlenmektedir. Ayrıca değişik yapı tiplerini üreten firmaların müracaatları üzerine bu
yapı tiplerinin (izolasyon malzemeli yığma yapı, endüstriyel yapılar gibi…) sarsma tablası üstünde
deneyleri yapılarak, verilen yatay yükler karşısında dayanımları, daha önce yapılmış deneylerle
karşılaştırılarak belirlenmeye çalışılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin tasarım ilkelerinin ve güçlendirme
tekniklerinin geliştirilmesinin yanında “Yığma Yapılar” bölümünün hazırlanmasında altlık
oluşturmuştur. Yine bu çalışmalar ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmaktadır (AFAD,
Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.10.3.2. Yürütülen Diğer Çalışmalar
Görüş Bildirilmesi, Yazışmalar: Deprem Yönetmeliği ve depreme dayanıklı yapı tasarımı
konusunda kamu kuruluşları ve özel sektörden, Başkanlık Hukuk Müşavirliğinden gelen
teknik sorunların çözümü için görüş bildirilmekte ve ilgili yazışmalar gerçekleştirilmektedir
Yapıların İzlenmesi: Yapıların deprem davranışlarını araştırmak üzere, çeşitli kamu
binalarının ivme kayıtçıları ile izlemesi ve elde edilen sonuçların analitik çalışmalarda
kullanılması amaçlı çalışmalar yapılmaktadır
Ortak Çalışmalar: Güvenli Yapılaşma ve Güvenli Yerleşim alanında, bilimsel seminer,
çalıştay ve kongrelere katılarak araştırma konularımız ile ilgili bildiriler sunulmakta,
tecrübeler kamuoyu ile paylaşılmakta, ulusal ve uluslararası çalışmalarda ülkemizin temsil
edilmesi, işbirliği ve koordinasyonun sağlanması çalışmaları yürütülmektedir
6.10.3.3. Arazi Çalışmaları
Ülkemizdeki yapı stoku ve sorunları hakkında incelemeler yapmak, raporlar sunmak,
Deprem sonrası arazi gözlemleri yapmak, yapıların deprem davranışları ve hasar nedenleri
hakkında araştırmalar yapmak,
Eşşiddet Haritasının hazırlanması çalışmalarında bulunmak,
İhtiyaç duyulduğunda yerel yetkililere teknik destek vermek,
Afetler sonrası, diğer daire başkanlıklarının çalışmalarına personel desteği sağlamak
6.11. Deprem Risk Yönetimi Çalışma Grubu
Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırma yapmak, depremlerin öncesinde ve sonrasında
yapılacak çalışmalarla Türkiyenin deprem alanında sahip olduğu potansiyeli gösteren rapor ve
haritalar hazırlamak, deprem riskinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi için çalışmalar yapmak,
Daire Başkanlığının uluslararası ilişkilerini yönetmek, bu konuyla ilgili çalışma gruplarında yer
almak, yerküreye ait bilgileri bütünleştirerek depremle ilgili diğer konuları incelemek (AFAD,
Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
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6.11.1. Görevler
Deprem zararlarının azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
bu alanda çalışmalar yaparak ulusal deprem zararlarını azaltma stratejisini tüm paydaşlarla
işbirliği yaparak hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek.
Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte deprem tehlikesinin tahmini çalışmaları yapmak,
deprem tehlike bölgeleri haritalarının ve sismik mikro bölgelendirme haritalarının
yapılmasını sağlamak,
konuyla ilgili coğrafi bilgi sistemlerine (CBS) altlık oluşturacak verileri hazırlamak.
Deprem risk haritaları ve deprem senaryolarının hazırlanmasını sağlamak ve bu konudaki
standartların belirlenmesine yönelik çalışmaları yürütmek
Deprem ve ilgili konularda;
o Halkın bilinçlenmesi ve toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmak,
mesleki ve hizmet içi eğitimleri planlamak, yürütmek, deprem konusunda yazılı ve
görsel yayınlar yapmak, diğer çalışmalara katkı sağlamak
Deprem sonrasında ve sırasında bölgede yerbilimsel incelemeler yaparak olayın nedenleri ve
sonuçları konusunda deprem raporları düzenlemek, depremden sonra meydana gelen ikincil
afetler (heyelan, tsunami vd.) üzerinde çalışma yapmak, veri toplamak, deprem istatistikleri
yayımlamak Risk yönetimi konusunda karar verici mekanizmaları, kamuoyunu
bilgilendirmek, akademik çalışma yapanlara katkıda bulunmak,
Depremlerin önceden bilinmesi konusunda ulusal ve Uluslararası çalışmalar yapmak,
projelere katılmak, ülke ölçeğinde yapılan çalışmaları koordine etmek, kurum ve kişilerden
deprem konusunda gelen bilgi taleplerini karşılamak,
Tarihsel depremleri araştırmak, eski depremler konusunda üniversiteler ve ilgili kurumlarla
birlikte çalışmalar yürütmek,
Deprem Danışma Kurulunun sekretarya hizmetleri ile deprem alanında çalışan diğer kurullarla
birlikte çalışmalar yürütmek (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.11.2. Yürütülen Projeler
6.11.2.1. Bölgesel ve Ulusal Ölçekte Yeni Deprem Tehlike Haritalarının Hazırlanması
1939 Erzincan depreminden sonra 1/2.000.000 ölçekli ve bu haritada, bölgeler: Büyük hasara
uğramış bölgeler, tehlikeli yer sarsıntısı bölgeleri ve tehlikesiz bölgeler olarak ayrılmıştır.
1/1.800.000 ölçekli ve beş bölgeden oluşmakta olan ve halen (Mart 2011) kullanılmakta olan bu
haritada deterministik yöntemler yerine olasılık hesapları yöntemi kullanılmıştır.
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ile bina ve bina türü yapıların tasarım ve güçlendirilmesinde
uyulması zorunlu olan ve 6 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak
Binalar Hakkında Yönetmelik” birbirini tamamlamaktadır. Bu yönetmeliğe göre deprem
kuvvetlerinin hesabında kullanılacak etkin yer ivmesi katsayıları Türkiye Deprem Bölgeleri
Haritasında gösterilen derecelendirmelere göre verilmektedir. Ayrıca Doğal Afet Sigortaları
Kurumu (DASK) Zorunlu Deprem Sigortası poliçe primlerinin belirlenmesinde Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritasındaki derecelendirmelerinden yararlanmaktadır. (AFAD, Deprem Dairesi
Başkanlığı, 2011).
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6.12.TUSAK (Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu)
1968 yılında Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak kurulan Türkiye
Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliğine bağlı yedi alt komisyondan birisidir. TUSAK, Türkiyedeki
sismoloji ve arz içi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile işbirliği ve
koordinasyonun sağlanmasını, araştırma ve uygulama çalışmalarının geliştirilmesini ve Türkiyenin
üye olduğu uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini amaçlamaktadır. TUSAK faaliyetlerinin daha
aktif yürütülebilmesi ve işlevsel olması amacıyla iç tüzükte değişikliğe gidilmiş, yeni tüzük
gereğince “Danışma ve Koordinasyon Kurulu” kurularak üyeleri belirlenmiştir. (AFAD, Deprem
Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.12.1. SPIDER
BM Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanılması Komitesi tarafından oluşturulan “Afet Yönetimi ve
Olağanüstü Halde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı Bilgi İçin BM Platformunun (UN-SPIDER)
ulusal irtibat noktası AFAD adına Daire Başkanlığında yürütülmektedir (AFAD, Deprem Dairesi
Başkanlığı, 2011).
6.12.2. Charter
Bir afet olayı sonrasında acil durum ve afet sonrası çalışmalara katkı sağlamak, yardımların
yönlendirilmesine, karar vericilere destek sağlamak amacıyla; afet bölgesine ait uydu görüntüleri
sağlayan International Charter "Space and Major Disasters" oluşumunun Türkiyede yetkili
kullanıcısı AFAD adına Daire Başkanlığıdır. AFAD uydu görüntülerini bu kurumdan ücretsiz
sağlayarak sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşarak afet anında, sırasında ve sonrasında
yapılan çalışmalara önemli katkılar sunmaktadır (AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı, 2011).
6.12.3. Bilgilendirme ve Eğitim
Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının amacı yurttaşların deprem konusunda bilgi ve sorumluluk
sahibi olmasını sağlamaktır. Bu çalışmalar uzun vadeli bir planlama ile sürdürülmektedir. Eğitim
materyalleri üretmekten yetişkin eğitimine, örgün eğitimde yer alan öğrencileri bilgilendirmekten
çeşitli medya programlarına katılmaya kadar çok sayıda etkinliği içermektedir (AFAD, Deprem
Dairesi Başkanlığı, 2011).
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BÖLÜM 7
TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN ANALİZİ2
7.1. Türkiye’de Afet Yönetim Yaklaşımlarının Tarihsel Gelişimi
Uluslararası afetler politikasında yaşanan dönüşüm paralelinde ve özellikle 1999 Doğu Marmara
Depremlerinin ağır faturasının tetiklemesiyle Türkiye’de de afet yönetiminde çağın değişen
ihtiyaçları ve afetlerin artan etkileri çerçevesinde bir takım dönüşümler yaşanmıştır. Bu değişim ve
daha iyi anlaşılabilmesi için kısaca tarihsel sürecin afet yönetimi bakış açısı üzerinden
değerlendirilmesi yapılacaktır (Özmen ve Özden 2013).
Türkiye’de afetler tarihi ve afetlerle mücadele tarihi ile ilgili ilk yazılı dökümanlara 1509 depremi
sonrası ulaşılabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan ve büyüklüğü 7.6 civarında
tahmin edilen deprem en çok bilgiye sahip olduğumuz ilk afettir. Bu deprem neticesinde 13 bine
yakın insanın can verdiği ve 1047 binanın yıkıldığı düşünülmektedir. Dönemin padişahının
fermanıyla birtakım yapı denetim kuralları ilk kez bu afet sonrası yürürlüğe konulmuştur. Bu
kurallar resmi olarak kayıtlara geçen ilk afet öncesi riskleri azaltma çabaları olarak da
değerlendirilebilir. Buna göre sahil kesimlerine, dolgu zeminlerin üzerine yapı yapılmaması ve
ahşap kagir yapıların üretilmesi konusunda bir zorunluluk getirilmiştir. Depremde ağır taş yığma
yapıların en fazla hasara uğraması ahşap kagir yapımını teşvik etme ve hatta zorunlu tutma
yaklaşımını getirmiştir. Ancak tek bir afet tipine göre alınan bu stratejik karar ileride başta İstanbul
olmak üzere bir çok şehirde başka sorunların doğmasına neden olmuştur. Bu sorunların başında da
yangın tehlikesi gelmektedir.
Özellikle 16. ve 17. yüzyıllar boyunca oldukça tahrip edici ve büyük yangınlar İstanbul’da sıkça
karşılaşılan bir durum olmuş ancak bu afet olaylarına müdahale son derece yetersiz bir teşkilatlanma
ile ve ancak mahalle örgütlenmeleri ile sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu gelişmeler ile birlikte 1720
yılında ilk itfaiye teşkilatı olan “Tulumbacılar Ocağı” kurulmuştur. Artan yangın tehlikesi karşısında
ahşap yapı inşaası kısıtlanmaya çalışılsada başarılı olunamaz (Özmen ve Özden 2013).
Marmara Denizi’nde 1766 yılında meydana gelen 7.1 büyüklüğünde bir deprem ve sonrasında
oluşan tsunami bir çok sahil yapısı ile birlikte gemileride hasara uğratmıştır. Ergin (1995)’den
aktarıldığına göre yangın afetleriyle de uğraşmaya devam eden Osmanlı Devleti 1817 yılında
dönemin padişahı tarafından çıkartılan bir ferman ile zorunlu yangın duvarı inşaası ile tanışır. Bu
ferman ile bitişik nizam olan evlerin ara duvarlarının yangına dayanıklı malzeme ile inşaası
öngörülür. Bu teknik karar aynı zamanda afet öncesi çalışmalar için de dönemin ilk örneklerinden
sayılabilecek bir uygulamaya işaret etmektedir (Özmen ve Özden 2013).
Avrupa’da 18 ve 19. Yüzyıllarda hızlanan sanayi devrimi ve yeni kentsel alan yaklaşımları,
sanayileşmenin ortaya çıkardığı ve kentleri tehdit eden sorunlar ile baş edebilmek için yeni strateji
ve yaklaşımlar benimsenmesine neden olmuştur. Özellikle salgın hastalık ve hijyen sorunu, temiz su
2

Bu bölümde büyük ölçüde Özmen ve Özden (2013)’den alıntılar yapılmıştır. Yapılan alıntılarda sürekli atıf tekrarı
olmaması için her cümle sonuna atıf verilmemiştir
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ihtiyacının karşılanması, açık alan ve rekreasyon alanı ihtiyaçları, yangın afeti gibi problem alanları
karşısında Batıda kentleri sağlıklaştırma, düzenleme ve güzelleştirme prensipleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Bu değişim ve dönüşümün Osmanlı’ya yansıması da 19.Yüzyılın ikinci çeyreğinde
daha fazla gözlemlenmiştir (Özmen ve Özden 2013).
Yıpranan ve yetersiz kalan hem üst hem de altyapı ve buna bağlı olarak artan afet tehdidi Batıda
evrilen kentleşme pratiklerini başta İstanbul olmak üzere Osmanlı coğrafyasına da taşımıştır. Bu
anlamda Alman asıllı asker ve stratejist olan Helmuth Von Moltke İstanbul’da Osmanlı devleti için
(1836-1839 yıllarında) özellikle kentin (İstanbul’un) sokak ve caddeleri ile ana ulaşım akslarını
hedefleyen bir takım plan önerilerinde bulunur. Bu planın içeriğine bakıldığında bir takım afet
önleme yaklaşımları olduğu görülebilir. Buna göre, Von Moltke’nin planı ve önerileri arasında
İstanbul’da sıklıkla karşılaşılan ve yangınlar sırasında büyük sorun doğuran çıkmaz sokakların
yapımının terk edilmesi ve mevcutlarının da temizlenmesi, yangına dayanıksız olan ahşap bina
yapımından vazgeçilmesi, yol ve sokakların genişletilmesi bulunmaktadır.
1839 Tanzimat Fermanı ve reformları Batıda uygulanan yeni şehircilik yaklaşımlarının Osmanlı’da
ki yansımaları açısından önemli görülmektedir. Bunu takiben 1839 yılında “ilmühaber” (yapı ve
yollar yönetmeliği) yayınlanır. Bu yönetmelik ile ilk kez geniş yolların yapılması ve bu yollar
üzerinde yapılacak binaların yükseklikleri ve kat sayılarına sınırlama getirilmesi söz konusu
olmuştur. Bu yapı yönetmelikleri yangın ve deprem gibi en çok hasar veren afetler için bir takım
yapısal önlemler de öngörmektedir. 1848 yılında uygulamaya konulan bina tüzüğü ile Batıdaki
kentleşme çabaları takip edilmek istenmiştir. Bu tüzüğün en önemli hedefi de yine yolların
genişletilmesi ve yangın gibi afetlere karşı yapısal önlemler alınmasıdır. 1854 yılında Aksaray
(İstanbul)’da çıkan bir yangın sonucu kentin bu bölgesinde ağır hasar oluşmuştur. Bu yangını takip
eden süreçte karşımıza bir yeniden yapım ve iyileştirme yaklaşımı çıkmaktadır. İtalyan mimar Luigi
Storari İstanbul’a çağrılarak yanan bölgede 750 konut projesi hazırlaması istenmiştir. Böylelikle ilk
kez mevzi imar planı yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımın bundan sonra da bir çok örnekte
tekrar ettiği görülmektedir. Dolayısıyla afetlerle mücadele de afet öncesi riskli bölgelerin
temizlenmesi yerine afet olduktan sonra hasarlı bölgenin temizlenerek yeniden inşaası yolu seçilmiş
olmaktadır (Özmen ve Özden 2013).
1864 yılında İstanbul-Hoca Paşa yangını sonucunda 3000’e yakın ev yanmıştır (Özgür ve Azaklı,
2001: 166). Yangının hemen sonrasında bir komisyon kurularak bölgenin haritası hazırlanmış ve
bundan sonra bölgede yapılacak yapıların denetimiyle ilgili birtakım kararlar alınarak, yeni yapıların
hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Aynı yıl (1864) yol ve yapı tüzüğü kanunu
yürürlüğe konulmuştur (Özgür ve Azaklı, 2001: 165; Anonim, 2011). Bu tip yapısal ağırlıklı önlem
ve kanunlarla bir yandan kentleşme
pratikleri Batı ölçeğinde takip edilmeye çalışılırken öte yandan da afetlere karşı halkı ve yapıları
koruyacak bir takım önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bu tip kanunların belki de en önemlilerinin
başında 1882 tarihli Ebniye Nizamnamesi gelmektedir. Bu kanun daha önceki yönetmelik ve diğer
yapısal kararları bünyesinde toplayan en kapsamlı yollar ve yapılar kanunudur. Bir anlamda
günümüzde yürürlükte olan İmar Kanunu’nun atası da sayılabilir (Özmen ve Özden 2013).
1894’te İstanbul büyük ve şiddetli bir deprem ile sarsılmıştır. Büyüklüğü 7.0 olarak tahmin edilen
depremin yarattığı hasar ve can kaybı da aynı oranda büyük olmuştur. Bu depremin bir kez daha
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ortaya çıkardığı gerçek ise afete hazırlık ve risk azaltma çalışmalarında tekil bir afet tipi için
önlemler alınmaması gerektiği, kapsamlı ve çok yönlü tedbirlere ihtiyaç olduğudur. Daha önce
yangın afetine karşı ahşap yapıların yasaklanması ve ağır taş yığma yapıların yapımının teşviki 1894
depreminde hasarın da büyük olmasında önemli bir neden olarak görülmüştür. Depremde ahşap
yapılar çok iyi performans gösterirken hatalı yapılmış ağır taş yığma yapıların kötü performansı
ortaya çıkmıştır (Özmen ve Özden 2013).
1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’de kuruluşundan kısa bir zaman sonra önemli bir doğal
afet ile sarsılmıştır. 27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen ve çok geniş bir bölgeyi etkileyen,
33.1 kişinin yaşamını yitirmesine, 100.000 kişinin yaralanmasına ve 120.000 konutun yıkılması
veya ağır hasar görmesine neden olan 8.0 büyüklüğündeki Erzincan depremi genç Cumhuriyet için
oldukça ağır sonuçlar doğurmuştur. Aynı zamanda bu felaket Türkiye’de afetler konusunda yeni
yasal düzenlemeler yapılması ihtiyacını da çok açık bir biçimde göstermiştir. 1940 yılında Erzincan
ve çevresinde 1939 yılında yaşanan deprem hasarlarına yönelik (3773 sayılı “Erzincan’da ve
Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar Görenlere Yapılacak Yardımlar
Hakkında Kanun”) özel bir kanun çıkartılmıştır. Bununla birlikte 1939 Erzincan Depremi ile
başlayan ve 1944 Bolu-Gerede depremi ile biten 5 yıllık ilginç bir sismik süreç yaşanır. Bu süreç
içerisinde 5 tane deprem peşi sıra meydana gelmiştir. Bu depremler; 1942 Niksar-Erbaa, 1943
Adapazarı-Hendek, 1943 Tosya-Lâdik ve 1944 Bolu-Gerede depremleridir. Bu depremlerin yarattığı
hasarlar ve ortaya çıkardığı ağır kayıp bilançosu (yaklaşık 45 bin can kaybı, 200 bin civarında
hasarlı yapı, 75 bin yaralı) 1944’te 4623 sayılı “Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak
Tedbirler Hakkında Kanun”un çıkartılmasına sebep olur. Bu kanun Türkiye’de deprem tehlikesi ve
riskinin belirlenmesi ve deprem risklerinin azaltılması konusunda, merkezi ve yerel düzeylerde nasıl
örgütlenileceğini, yerleşme ve yapılaşmaların nasıl denetleneceğini belirleyen ilk yasal düzenleme
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de afetlerle mücadelede yasal, yönetsel ve teknik bir alt
yapının kurulması sürecinde bu kanun dönüm noktası olarak kabul edilebilir (Özmen ve Özden
2013).
Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu döneminden itibaren afetlerin etkileri ile başedebilme anlamında
ilk kez örgütsel ve kurumsal yaklaşımların ön plana çıkacağı bir dönem de başlamıştır. Afet
Yönetim anlayışının kurumsal düzeyde organize edilebilmesi yönünde atılan bu ilk adım, öncesinde
kurulan itfaiye teşkilatı (Osmanlı’da Tulumbacı Ocağı) ve Kızılay (Osmanlı’da Hilal-i Ahmer
Cemiyeti) gibi örgütlerin afete müdahalede daha etkin hale getirilmesi gibi bir misyonu da
yüklenme kapasitesine sahiptir değerlendirmesi yapılabilir (Özmen ve Özden 2013).
Depremlerle sarsılmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti, Varto (1946) ve Bingöl (1949)
depremlerini deneyimler. 1953’te ise Yapı ve İmar Reisliği bünyesinde Deprem Bürosu kurulur.
Yine 1953 yılında Çanakkale (Yenice-Gönen) depremi yaşanmış ve takip eden süreçte 6188 sayılı
Bina Yapımı ve İzinsiz Yapılar Hakkında Kanun çıkartılmıştır (1953). Daha sonra bu kanun tekrar
değiştirilir (1966 yılında çıkarılan 775 Sayılı “Gecekondu kanunu” ile yürürlükten
kaldırılmıştır).1955 yılında DE-SE-YA (Deprem-Seylap-Yangın Bürosu) oluşturulmuştur.1956
yılında ise ilk kapsamlı İmar Kanunu (6785 sayılı) yürürlüğe girmiştir. 1958 yılında da 7116 sayılı
kanun ile İmar ve İskan Bakanlığı kurulmuştur. Ülkede meydana gelebilecek doğal afetlerden
birinci derecede sorumlu kurum olarak kabul edilen bu bakanlık bundan sonraki süreçtede en aktif
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rolü üstlenen kurumsal yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonraki yıllarda meydana gelen
deprem, sel ve heyelan gibi afetlerde 4623 sayılı kanunun yeterli olmadığının görülmesi üzerine
1959 yılında 7126 sayılı “Sivil Savunma Kanunu” ve yine 1959 yılında 7269 sayılı “Afet Kanunu”
(Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler ile Yapılacak Yardımlara Dair
Kanun) çıkarılmıştır. Afet Kanunu 1968 yılında yeni ihtiyaçların ışığı altında önemli oranda
değiştirilmiş ve halen geçerli olan bir kanundur. Ancak kanun hem geçmişte hem de günümüzde
ağırlıklı olarak afet sonrası çalışmalara odaklanmakta ve daha çok “re-aktif” bir nitelik
göstermektedir. 1959 yılında kurulan Sivil Savunma Teşkilatı ise çok uzun yıllar boyunca ülkemizde
afet yönetim yaklaşımlarında başat rol oynamıştır. Geleneksel Afet Yönetimi anlayışı çerçevesinde
afet sonrası müdahale ve iyileştirme süreçlerine ağırlık verilen bu uzun zaman dilimi içerisinde
gerek teşkilat yapısı, gerek ilgili kanun ve yönetmelikler gerekse ülke politikaları anlamında Sivil
Savunma Teşkilatı ülkenin afet yönetim modelinin bel kemiğini oluşturmuştur (Özmen ve Özden
2013).
1966 Varto-Hınıs (Muş) ve 1970 Gediz depremleri önemli zararlara ve can kayıplarını yol açmıştır.
1970 yılında ise İmar ve İskân Bakanlığı içinde Afetler Araştırma Enstitüsü Genel Direktörlüğü
kurulur. 1971, 1975, 1976 ve 1983 yıllarında Türkiye yine arka arkaya önemli ve yıkıcı depremler
ile sarsılmıştır (sırasıyla Bingöl, Lice-Diyarbakır, Muradiye- Van ve Erzurum-Kars depremleri).
1992 yılında yaşanan Erzincan depremi ile birlikte 653 kişi hayatını kaybederken, 8.000’den fazla
yapı hasar görmüştür. Depremin arkasından tekrar tek bir afete yönelik olan ve afet yönetimine
bütüncül çözümler önermekten uzak, daha çok deprem sonrası çalışmaları yönlendirmek amaçlı
3838 sayılı “Erzincan, Gümüşhane ve Tunceli İllerinde Vuku Bulan Deprem Afeti ile Şırnak ve
Çukurca’da Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Kanun”
çıkartılmıştır.1995 yılında ise Dinar depremi meydana gelmiştir.
Tüm bu süreçler içerisinde özellikle deprem odaklı olarak fiziksel yapının (binaların) afetler
karşısındaki dirençliliğini arttırmaya yönelik bir takım önemli adımlar da atılmıştır. Bu anlamda
deprem risklerine karşı yapıları güçlendirecek ve yapı kodlarını belirleyecek önemli yönetmelikler
çıkartılmıştır. Bu yönetmelikleri sırasıyla belirtmek gerekirse: Zelzele Mıntıkalarında Yapılacak
İnşaata Ait İtalyan Yapı Talimatnamesi (1940), Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi
(1944), Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği (1949), Yersarsıntısı Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1953), Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında
Yönetmelik (1962, 1968 ve 1975) olarak sıralanabilir (Özmen ve Özden 2013).
1998 yılında ise onlarca can ve mal kayıplarına neden olan ve 30 binin üzerinde yapının hasar
gördüğü Ceyhan – Adana depremi meydana gelmiştir. Aynı yıl (1998) “Afet Bölgelerinde
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. “… afet bölgelerinde yeniden
yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak ya da güçlendirilecek resmi ve özel tüm binaların
ve bina türü yapıların bağlı olacağı teknik koşullar, 7269 sayılı kanunun 1051 sayılı kanunla
değiştirilen üçüncü maddesine göre bu Yönetmelikteki ilkelere uyularak yerine getirilir” maddesi ile
başlayan yönetmelik afet kapsamına deprem, yangın ve su baskını (ya da sel) afetlerini alırken,
diğer afet türlerini konu etmemektedir. Bununla birlikte yönetmelik ağırlıkla deprem üzerinde
yoğunlaşmakta ve yangın ile sel konularına çok kısaca değinmektedir. Yapısal konular üzerinde
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yoğunlaşan kanun deprem özelinde ve afetler genelinde diğer önemli bileşenleri kapsamına
almamaktadır (Özmen ve Özden 2013).
Bir tarafta başta depremler olmak üzere çeşitli afetler karşısında oldukça kırılgan olan fiziksel
çevrenin hem insanlar üzerinde hem de ekonomi üzerinde yarattığı baskı yapıların afetler karşısında
dirençliliğini arttıracak yasa ve yönetmeliklerle giderilmeye çalışılırken öte tarafta fiziksel çevrenin
güvenliğinde yeterince başarılı olunamadığı ve her yeni afetin beraberinde öncekilerine benzer
yıkımlar ve can kayıpları getirdiği de görülmektedir. Bu durumda da hem merkezi yönetimde hem
de yerel ölçekte geçici (palyatif) tedbirler ön plana çıkmakta ve yoğunluk yine afet sonrası
çalışmalara (müdahale ve iyileştirme) verilmektedir. Dolayısıyla afet yönetimi kavramının
bütünselliği sağlanamamış olmakta ve bu kavram afet sonrası çalışmalar ile özdeşleşmiş olmaktadır.
Oysa, özellikle 1990’lardan sonra dönüşüme uğrayan uluslararası afetler politikası hem fiziksel
çevrenin güvenliğinin ve dirençliliğinin arttırılması, hem toplumun afetlere hazırlanması hem de
afet sonrası çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için bütüncül ve risk odaklı çalışmalara
çoktan yönlenmiştir (Özmen ve Özden 2013).
1999 yılında yaşanan Doğu Marmara Depremlerinde karşılaşılan ağır bilanço ile baş etmede
yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye Afet Yönetimi Sisteminin yeniden sorgulanmaya başlanmasını
ve yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bir milat olarak kabul edilen
1999 Depremleri sonrasında çok sayıda Kanun, Yönetmelik, Kanun Hükmünde Kararname,
tebliğler ve genelgeler çıkartılmıştır. Bu anlamda 38 adet Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname,
28 tane Kararname, 6 Yönetmelik, 17 tebliğ ve 9 genelge çıkartılmıştır. Ancak bu hukuksal ve
yönetimsel dökümanların büyük çoğunluğu afet sonrası iyileştirme ve yeniden yapım aşamalarını
ilgilendiren konular üzerinde yoğunlaşmıştır. Önemli bir ihtiyaç olan bütüncül ve riske dayalı bir
afet yönetim anlayışını destekleyecek hukuksal ve yönetsel değişiklikler yapılamamıştır. Bu süreç
içerisinde uluslararası afetler politikasında yaşanan dönüşümün etkileri Türkiye’ye çok yoğun
olarak yansımamıştır (Özmen ve Özden 2013).
Türkiye’de afet yönetim yaklaşımlarının tarihsel gelişimi ve geleneksel afet yönetim modelinin
oluşumu kronolojik olarak dört temel safhaya ayrılabilir. Bunlar;
1944 Öncesi Dönem,
1944 – 1958 Dönemi,
1958 – 1999 Dönemi ve,
1999 – 2012 Dönemi.
Bu dört safhaya ait afet yönetim politikaları ise özetle Tablo’1 sunulmuştur.
Tarihsel gelişime bakıldığında Türkiye’nin etkin bir afet yönetim modeli olmadığı, daha çok afet
sonrası müdahale ve iyileştirme aşamalarına hazırlanıldığı, afet öncesi çalışmaların özellikle risk
azaltımı yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilemediği görülmektedir. Afet risklerinin azaltılmasında
ve etkin bir afet risk yönetimi modelinin oluşturulamamasında diğer nedenler yanında afetlerle ilgili
bir çok kurumun bulunması ve bunlar arasında iyi bir işbirliğinin ve koordinasyonun
sağlanamaması, yetki karmaşalarının yaşanması faktörleri ön planda gelmektedir.
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Tablo 1: Türkiye’de Afet Yönetimi ve Afetlerle Mücadele Yaklaşım ve Politikalarının Gelişimi
(1509 – 2011 Dönemi) (Özmen ve Özden 2013).

7.2. Türkiye’de Mevcut Afet Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi
Afet yönetimindeki karmaşayı ve çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla 29.05.2009 tarihinde
5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”
TBMM’de kabul edilmiş ve 17.06.2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri
yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” (AFAD)
kurulmuştur. Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar. Türkiye’de
afet yönetiminin bütün aşamalarından sorumlu olacak “Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı” 5902 sayılı kanunun mecliste kabulünden sonra hazırlık çalışmalarını tamamlamış ve 17
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Aralık 2009 tarihinde Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kararıyla aktif hale getirilmiştir. Bu
kanun ve yeni kurumsal yapılanmanın önemli bir etkisi de daha önce kurulmuş olan ve geleneksel
afet yönetiminde etkin rol oynayan üç önemli kuruluşun (Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü) kapatılmış
olmasıdır (Özmen ve Özden 2013).
Başkanlık; kısa vadeli hedefini kanunla kapatılmış olan 3 genel müdürlüğün tüm fonksiyonlarını
aksatmaksızın yerine getirebilecek bir yapıyı sağlamak, orta vadeli hedefini 5902 sayılı kanunda yer
alan tüm görevleri eksiksiz yerine getirebilecek, dinamik kurumsal yapıyı sağlamak ve uzun vadeli
hedefini de bölgesel ve küresel anlamda, uluslararası arenada örnek gösterilen bir kurumsal yapıya
kavuşmak olarak belirlemiştir (Özmen ve Erkan, 2011: 4). Daha sonra bu hedefler; a) Öncelikli
politikaları belirlemek amacıyla “Ulusal Afet Yönetimi Strateji Planı”nın oluşturulmasını ve
geliştirilmesini sağlamak, b) Çok paydaşlı faaliyetlerde görev alacak tarafları belirlemek ve bu plan
doğrultusunda ülke genelinde yapılması gereken çalışmaları koordine etmek, c) Türkiye afet tehlike
haritalarının hazırlanması, afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte belirlenmesi ve
geliştirilmesi için esasları belirlemek ve yerel yönetimleri teşvik etmek, d) Kentsel risk analizleri ve
sakınım planları’nın tamamlanmasını sağlayan bir yapı meydana getirmek, e) Doğal afetlerle ilgili
her tür verinin toplanıp, değerlendirilmesini sağlayacak “veri tabanı” oluşturmak ve f) Eğitim,
bilgilendirme ve bilinçlendirme programları ile “zarar azaltma kültürü” nü yaygınlaştırmak şeklinde
revize edilmiştir (AFAD, 2010).
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aşağıdaki hizmet birimlerinden
oluşur:
a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı,
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı,
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı,
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı,
d) Deprem Dairesi Başkanlığı,
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
02.11.2011 tarih ve 661 sayılı kanun hükmünde kararname ile bu kanunda değişiklik yapılarak
aşağıdaki birimler de kurulmuştur.
f) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
g) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı,
h) Hukuk Müşavirliği,
Ayrıca başkana yardımcı olmak üzere en fazla iki başkan yardımcısı atanabilecektir. Mevcut afet
yönetim sistemi hukuksal açıdan dayanağını 1959 tarihli Afet Kanunu’ndan almaktadır. Ancak bu
kanun henüz daha değişen ve dönüşen uluslararası afetler politikası kapsamında risk odaklı bir
niteliğe kavuşmamıştır. Dolayısıyla, AFAD’ın kuruluşunu destekleyecek bir bütüncül afet kanunu
bulunmamaktadır. AFAD’ın afet yönetim anlayışını irdelemek için hizmet birimlerinin görev ve
sorumluluklarına bakıldığında daha çok afet sonrası düzenlemelerin hakim olduğu görülecektir.
Hizmet birimlerinin de genel olarak afet sonrası çalışmalar için yapılandırıldığı ve geleneksel afet
yönetim yaklaşımından miras kalan baskın karakteri taşıdığı görülecektir. Şekil 5 hizmet
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birimlerinin görev ve sorumluluklarını bu çerçevede özetlemektedir (Özmen ve Özden 2013).

Şekil 5: AFAD Birimlerinin Yetki ve Görevleri.
Şekil 5’de de görüleceği üzere henüz daha AFAD birimleri geleneksel afet yönetim yaklaşımının
afet sonrası anlayışını ağırlıklı olarak taşıdığı görülmektedir. Bu karakteristikte olan AFAD
yapısının geçmişten miras kalan afet olduktan sonra müdahale politika ve stratejisini yoğunlukla
benimsiyor oluşu sorunlu bir duruma işaret etmektedir.
1999 Depremleri sonrası belki de en önemli gelişme sivil savunma teşkilatı temelinde örgütlenen
arama-kurtarma birliklerinin sayısında, örgütlenmesinde ve teçhizat yapısında gözlemlenen
gelişmelerdir. Bu anlamda 1999 felaketleri sonrası ülkenin geçen sürede karşılaştığı yeni afetlerde
bu gelişmeyi gözlemlemek mümkün olabilmiştir. Buna örnek olarak bu çalışmanın hazırlandığı
süreçte en son olarak kayda geçen deprem afetinde, 23 Ekim Tabanlı ve 9 Kasım Edremit (2011
Van) Depremlerinde, afete müdahale ve acil yardımda hızlı ve etkili sonuçlar elde edilebilmiştir. Bu
konuda kişisel deneyimler ışığında afet sonrası çalışmalarda önemli ilerlemeler sağlanabildiği
konusunda tespitte bulunmak doğru olacaktır (bknz.Van Depremleri İnceleme Raporu, 2011 ve
Erkan v.d., 2014). Van Depremleri sonrası alanda yürütülen çalışmalarda elde edilen bilgi ve
yapılan gözlemler neticesinde AFAD’ın afete müdahale anlamında 1999 sonrası süreçte önemli
ilerlemeler kaydettiği görülmekle birlikte gönüllü kurum ve kuruluşlar ile, STK’lar ve afet sonrası
süreçlerde rol alan diğer kamu kurumları arasında halen daha önemli koordinasyon ve işbirliği
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problemleri olduğu gözlenmiştir. Henüz daha Afet Yönetim anlayışının afete müdahale ve acil
yardım (AFAD) ile iyileştirme ve yeniden yapım (TOKİ) üzerinden yürütüldüğü gözlenmekte, ilgili
kurum ve kişiler ile yapılan görüşmelerde de bu yönde aktarımlar olduğu anlaşılabilmektedir. Aynı
şekilde yazarların kişisel deneyimleri çerçevesinde AFAD personelinin eğitimine yönelik katılınmış
olan eğitim programında da benzer problemlerin olduğu gözlenmiştir.
AFAD’ın geleneksel afet yönetimi ve risk odaklı dönüşen uluslararası afetler politikası çerçevesinde
durduğu yeri anlamak için söz konusu edilebilecek bir başka kaynak ise yine AFAD tarafından
yayınlanmış olan “Teoride ve Pratikte Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları” başlıklı dökümandır.
Gökçe ve Tetik (2012) tarafından hazırlanan kaynak kitap içerisinde afet yönetim yaklaşımı hem
ulusal ölçekte hem de uluslararası ölçekte ele alınmış ve bu sürecin bütünselliği ile risk odaklı
olması gerektiği genel anlamda öne sürülmüştür. Ancak tüm iyi niyetine rağmen yayın
incelendiğinde AFAD’ın bakış açısının henüz daha geleneksel afet yönetim anlayışını bütünüyle
terk edemediği ve gerek teşkilat yapılanması gerekse uygulamalarda afet sonrasına yönelik
çalışmalar odağında bir afet yönetim anlayışının hakim olduğu değerlendirilmiştir. Ancak hem bu
kaynak belge hem de yaşanan son gelişmeler ve deneyimler çerçevesinde mevcut anlayışın kırılması
yönünde önemli adımlar atılmaya çalışıldığı da gözden kaçırılmaması gereken bir gerçektir (Özmen
ve Özden 2013).
AFAD’ın yapısı ve faaliyetleri konusunda ortaya çıkan aksaklıklar ile ilgili şu tespitlerde bulunmak
mümkündür (Özmen ve Özden 2013):
2004 yılında toplanan geniş katılımlı ve çok disiplinli Deprem Şûrası sonucunda elde edilen
rapor ve görüşler ile çelişen bir şekilde AFAD’ın kurulması ile üç önemli ve farklı görevleri
olan kurumlar kapatılmıştır. Bu kurumların doğrudan kapatılması afet yönetim sisteminde
beklenen etkililiği ve çözümleri yaratmaktan uzak bir durum oluşturmuştur.
AFAD üstlendiği görev ve yetkiler çerçevesinde politika ve stratejiler üretememektedir.
Kurumun kendisinden beklenen dinamik, risk anlayışı çerçevesinde uluslararası politika ve
değişimleri takip edebilecek, koordinasyon kuracak yeterli teknik, hukuksal, yönetimsel ve
finansal kapasiteye ulaşamadığı değerlendirilmektedir.
İl Özel İdareleri bünyesinde doğrudan Valiye bağlı olarak çalışan İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri’de merkez teşkilata benzer biçimde teknik, hukuksal, yönetimsel ve finansal
problemler yaşamakta, bu yönde iyileştirme ve geliştirme hedefli atılması gereken adımlar
yeterince atılamamaktadır. Bu konunun çözümü ile ilgili 27 Şubat 2014 tarihinde resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile İl Özel İdareleri bünyesinde
valiye bağlı olarak kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri AFAD’ın taşra teşkilatına
dönüştürülerek bu sorun çözülmeye çalışılmıştır.
Hem teknik anlamda hem de yönetimsel ve hukuksal anlamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile
yeterli koordinasyon sağlanamamakta, kurumların sahip olduğu kaynak ve kapasitelerin aynı
hedef doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması sağlanamamaktadır.
AFAD’ın daha etkin olması için ve özellikle afet öncesi çalışmalara ağırlık verebilmesi için
gerekli olan hukuksal düzenlemeler yapılamamıştır. Onlarca yıl önce hazırlanan ve halen
yürürlükte olan Afet Kanunu (Kanun No: 7269) bu anlamda AFAD’ın kuruluş amacı ile de
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çelişmektedir. Dolayısıyla etkin bir afet risk yönetimi sağlanabilmesi için hem kurumsal
yapılanmanın hem de yönetimsel ve hukuksal yapılanmanın (kanun ve yönetmelikler)
eşgüdüm içerisinde yürütülmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı halen daha sürmektedir.
Özellikle yapı üretim sürecini yönlendiren ve düzenleyen, planlama ve yer seçimi kararları
alınmasında başat rol oynayan kanun ve yönetmelikler ile afet risk yönetimi anlayışının
bütünleştirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin içerisinde önemli bir rolü olan AFAD henüz
böyle bir düzenleme yaklaşımı veya çabası içerisinde bulunmamaktadır.
Afet risk yönetiminin önemli bir alt bileşeni olan bilgilendirme, eğitim ve bilinçlendirme
çalışmaları konusunda AFAD’dan beklenen çalışmalar yeterince gerçekleştirilememiştir. Bu
anlamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum arasında koordinasyon kurması beklenen
AFAD’ın bu rolü afet öncesi çalışmalar
için son derece önemli görünmektedir. Bu sürecin henüz daha başlayamamış olması önemli
bir eksikliği işaret etmektedir. Bu konuda 2013 yılında başlatılan “Afete Hazır Türkiye”
kapsamında yürütülen çalışmalarla bu sorun çözülmeye çalışılmaktadır.
5902 sayılı yasaya göre; Afet ve Acil Durumlarla ilgili hazırlanan plan, program ve raporları
onaylamakla görevli “Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu” nun yılda en az iki kez, afet ve
acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları
arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli
“Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu” nun yılda en az dört kez toplanması gerekirken
bu toplantıların yapılmaması alınacak önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmalarının
sağlanmasını engellemektedir.
5902 sayılı yasanın en önemli çıkış gerekçesi olan çok başlılığı ortadan kaldırma
gerekçesinin tamamen aksine 2011 yılında 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın kurulması ve bakanlığa afet yönetiminin bütün aşamalarını kapsayacak şekilde
çok önemli görev ve yetkilerin verilmiş olması yeni bir karmaşaya yol açabilecektir.
Toplumun afetlere duyarlılığını artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak,
risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara uyumunu sağlamak amacıyla
ihtiyaçları belirlemek, uygulamaları izlemek ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak
amacıyla 2011 yılında kurulmuş olan ve yılda en az bir defa toplanması gereken “Afet
Risklerinin Azaltılması Platformu” nun henüz bir kez bile toplanmamış olması önemli bir
eksikliğe işaret etmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 2009-2011,
2010-2012, 2011-2013 DPT Orta Vadeli programları, Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi
ve Eylem Planı (KENTGES 2010-2023) ve Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planında
(UDSEP-2023) yer almış olmasına rağmen “Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem
Planının” henüz hazırlanmamış olması düşündürücüdür.
7.3 Alınması Gereken Önlemler
Etkin bir Afet yönetimi siteminin kurulabilmesi aşağıda sıralanan ana ilkeler üzerinden hareket
edilmesi uygun olacaktır.
A- Modern Afet Yönetimi Sistemi kapsamında, ulusal ve metropoliten ölçekten yapı ölçeğine kadar
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planlama, afetlerle mücadele ve müdahale organizasyonları, bu anlamda toplumsal örgütlenmeler ve
eğitim programlarının yaygınlaştırılması önemle ele alınmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon
Raporu, 4-20).
B- Toplumsal yapının deprem ve diğer afetlere dayanıklılığının ve baş edebilme kapasitesinin
güçlendirilip geliştirilmesinde, konunun çok boyutlu olması ve toplumsal değişimlerin hızlı
olmasına karşın, bireylerin edinilmiş tutum ve davranışlarındaki dönüşümlerin hızlı olmaması
nedeniyle harcanacak çabaların titizlikle seçilen alanlarda yoğunlaşması ve toplumsal hazırlık
sürecini hızlandıracak toplu iletişim kanallarına öncelik verilmelidir (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20).
C- Ülkemizin afet yönetimi modelinin başarılı olabilmesi için, yerel ve merkezi yönetimlerle
birlikte, meslek odaları, gönüllü kuruluşlar ve özel sektöre ait tüm kaynaklarının kullanıldığı,
modern afet yönetiminin dört ana aşamasını kapsayan ve bütün tehlikelere yönelik olarak
uygulanması gerekmektedir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
D- Ülkemizde hem profesyonel hem de gönüllü afet yöneticilerinin, mevcut eğitim olanaklarından
yararlanarak standart afet yönetimi dil ve yöntemlerini etkin kullanabilmeleri için periyodik olarak
eğitilmesine yönelik kurumsal, idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu nedenle, ulusal düzeyde
afet ve afet yönetimi ile ilgili uzman enstitüler kurulmalı, hem profesyonel hem de gönüllü kişiler
eğitilmelidir. Hiyerarşik yapısıyla ve bilgi birikimiyle afet yönetiminin vazgeçilmez parçası olan
silahlı kuvvetlerin kaynaklarından da hem eğitimde hem de müdahalede ve iyileştirme aşamalarında
yararlanılmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
E- Ülkesel düzeyde afet planlamasında, genel çerçeveleri çizen, yetki, rol ve ana fonksiyonları
tanımlayan genel nitelikli bir planlama anlayışı uygun bulunmaktadır. Bu detaylandırılmamış, basit,
kolay anlaşılabilir ve kolaylıkla uygulanabilir ana plan ilkelerine bağlı kalınarak, mülki idare ve
yerel yönetimin tüm birimleri ile birlikte bölgesel, özgün, yerel planların yapılması sağlanmalıdır.
Bütünleşik Afet Yönetimi ilkeleri çerçevesinde, farklı yönetim aşamalarının birbirleriyle
ilişkilerinin ve bir aşamadan diğerine etkinlikler arasındaki bağlantının kurulmasına odaklanan ve
tüm kurumlar arasında oluşturulan, koordine edilmiş
rasyonel bir işbirliğinin, afet yönetiminde etkinlik sağlamak için vazgeçilmez bir koşul olduğunu
göz önüne alındığında kurumsal yapı içerisinde planlama süreci de dahil bütün safhalarda liderlik
yapabilecek ve ulusal düzeydeki ilgili bütün birimleri destekleyecek bir lider bir kurumsal yapıya
ihtiyaç vardır. Zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme aşamalarında gerekli olan
ulusal düzeyde işbirliği bu lider kurumun koordinasyonu çerçevesinde olmalı ve ilgili diğer birimler
bu ana yapıyı destekleyici fonksiyonları yürütmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu,
4-20).
F- Afet yönetimi, afet işlevlerinin gerektirdiği bakanlıklar arası işbirliği ve eşgüdümünü sağlayan,
bakanlıklar üstü bir yönetimsel seviyede gerçekleşmesi için bunun Başbakanlığa bağlı birim olması
ve kendi yasa-yönetmelik, maddi imkan, ekipman, eğitim, organizasyon ve personel alt yapısına
sahip olmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20). Gerek merkezi ve gerekse yerel
ölçekteki kurumsal yapılanmalarda göz önüne alınması gereken ana ilkeler:
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Yerel inisiyatif ve kapasitede güçlendirme,
Merkezi ve yerel yönetimin görev dağılımında yeni yapılanma,
Merkezi ve yerel düzeyde dağınıklık ve karmaşayı önleme,
Kurumsal yapıda sürekli güncelleme,
Tüm aşamalarda ulusal ve uluslar arası eşgüdüm,
Otonom yapılanma ve planlama,
Geliştirilmeye açık olma,
Afetle mücadelede kesintisiz, sürekli hizmet olma, olarak sıralanabilir (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20).
7.4. Zarar Azaltma ve Hazırlıklı Olma Aşamalarındaki Çalışmalarla İlgili Olarak Alınması
Gereken Önlemler
Afet Yönetim Sisteminin, afetler öncesinde yapılması gereken ve risk yönetimi olarak da
isimlendirilebilen bu faaliyetler sistemin esasını oluşturmaktadır. Bu aşamalarda yapılması gereken
idari, teknik, yasal, kurumsal, eğitsel tüm faaliyetler etkin bir şekilde düzenlenip uygulanmadığı
takdirde, afet anı ve sonrasında yapılması gereken, olaya müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin
başarı şansı olmayacak ve toplum her boyuttaki afetlerde büyük kayıp ve zararlara uğrayacaktır
(Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
7.4.1. Merkezi Düzeyde Alınması Gereken Önlemler
Merkezi düzeyde aşağıda belirtilen önerilerin dikkate alınması (Kurumsal Yapılanma Komisyon
Raporu, 4-20) gerekmektedir.
A- Politik düzeydeki çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla, 28.2.1978 tarih ve 7/5091 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan “Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu” yeni bir kararname ile
yürürlükten kaldırılmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
B- Planlama, uygulama ve teknik düzeydeki çok başlılığı ortadan kaldırmak amacıyla “Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü” doğrudan Başbakana veya görevlendireceği Başbakan
Yardımcısına bağlı, ayrı bütçesi veya fonu olan, idari ve mali özerkliğe sahip, “Afet Yönetimi Üst
Kurumu” olarak yeniden yapılandırılmalı ve bu kurumun görevleri arasına, ülke “Afet Yönetimi
Stratejik Planı”nı ( zarar azaltma planı) hazırlama, bu plan doğrultusunda ülke genelinde yapılması
gereken çalışmaların önceliklerini belirleme, bu öncelikler doğrultusunda, çok kurumlu ve çok
aktörlü faaliyetlerde görev alacak, kurum, kuruluş, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve halkın
yapacağı faaliyetleri koordine etme ve destekleme görevleri dahil edilmelidir (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20). Halen Başbakanlığa bağlı olarak görev yapan “Proje Uygulama Birimi”
de bu kuruma bağlanmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
C- Afet Yönetim sistemimiz içerisinde, temel sorumlulardan birisi olan “Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü” depremler ve diğer doğal afetlerle ilgili her tür veriyi
toplayıp, analiz ve sentezlerini yaparak ülke geneli için afet tehlikesi haritaları hazırlayan, yerel
ölçekte afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi esaslarını düzenleyen, afet bölgelerinde yapılacak
yapılarla ilgili mevzuat ve standartları hazırlayıp geliştiren, afet bilgi merkezi oluşturarak ilgililerin
ve halkın yararlanmasına sunabilen ve yerel yönetimlere eğitim, ve teknik destek veren, yeni bir
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yapıya kavuşturulmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
D- Ayrıca Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olarak 1986 yılında kurulan ancak, 1999 yılından
beri herhangi bir faaliyet gösteremeyen “Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi” de bu Genel
Müdürlüğe bağlanarak yeniden faaliyete geçirilmeli ve özellikle valilikler ve belediyelerin
personeline, afet yönetiminin çok disiplinli konularında hizmet içi eğitim hizmeti vermelidir.
Merkezin görev sahası halk eğitimini de içine alacak şekilde geniş tutulmalıdır (Kurumsal
Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
E- Afet yönetim sistemimizin bir diğer önemli kurumu olan “İçişleri Bakanlığı, Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü”, “Sivil Korunma Genel Müdürlüğü” olarak yeniden yapılandırılmalı,
belediyelere bağlı itfaiye teşkilatları ile ilgili mevzuat ve standartları belirleme, yangın zararlarının
azaltılmasına ilişkin önlemleri aldırma, yangınlarla mücadele esaslarını tespit etme, erken uyarı ve
alarm sistemleri kurma ve geliştirme, ülke genelinde arama-kurtarma faaliyetlerini koordine etme,
geliştirme ve destekleme görevleri bu Genel Müdürlüğe verilmelidir. Bu yeniden yapılandırma
sırasında yürürlükte olan yasalarda mevcut olan, ancak etkin görev yapamadığı bilinen “Sivil
Savunma Mükellefliği Sistemi” yerine, “Gönüllülük Sistemi” geliştirilmeli ve bu amaçla kurulmuş
bulunan sivil toplum kuruluşları eğitilmeli, desteklenmeli, koordine edilmeli ve denetlenmelidir.
Çevre ve Orman Bakanlığı ve teknolojik kökenli afetlerle ilgili diğer kuruluşlarla etkin işbirliği
sağlayacak yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu,
4-20).
F- Ayrıca yine bu Genel Müdürlüğe bağlı olarak görev yapan “Sivil Savunma Koleji”, ders araçgereçleri, standart ve çağdaş eğitim modülleri, uzman eğiticiler sağlanarak yeniden yapılandırılmalı
ve afetlerin tümünü kapsayan eğitim faaliyetlerini sürdürmelidir. 11 ilde kurulmuş bulunan “Sivil
Savunma Arama - Kurtarma Birlikleri ile 70 ildeki arama-kurtarma ekipleri her türlü modern araç,
gereç ve malzeme ile donatılmalı, bunların eğitim ve tatbikatları aralıksız devam ettirilmeli ve
bu birliklerin ülke genelinde trafik kazalarına da müdahale edebilmeleri sağlanmalıdır (Kurumsal
Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
G- Acil durum haberlerini almak ve ilgili kurum ve kuruluşlara yaymak amacıyla “Tek Numara”
(911 veya 112 benzeri) sistemini kurmak ve işletmek görevi de bu Genel Müdürlüğe verilmelidir
(Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
H- Ülkemizde sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için afet zararlarının mutlaka
azaltılması gerektiği gerçeğinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca dikkate alınması, ülke
ve bölge ölçeğinde yapılacak planlamalarda, afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve afet zararlarını
azaltmaya yönelik planlama önlemlerinin alınması gerekmektedir (Kurumsal Yapılanma Komisyon
Raporu, 4-20).
İ- Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde bir “Afet Yönetimi Sektörü”
kurulmalı ve ekonomik kalkınma ile afet zararlarının azaltılması arasında rasyonel dengeler
oluşturulmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
J-

Afetler konusunda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetleri Milli Eğitim
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Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü’nce halk eğitimi programları arasına
mutlaka dahil edilmeli, bu konuda üniversiteler veya ilgili kurum ve kuruluşların teknik desteği ile
standart eğitim modülleri oluşturulmalı, eğiticiler yetiştirilmeli ve her düzeydeki örgün eğitim
programları içerisine, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının
azaltılması konusundaki pratik bilgiler dahil edilmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu,
4-20).
K- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemizde çok yaygın olan su baskınları, kuraklık,
çığ, fırtına vb. meteorolojik kökenli tehlikelerle, günümüzde gittikçe önemi artan nükleer ve
biyolojik serpintiler için yer, zaman, büyüklük, olasılık ve koruyucu önlemler konularında erken
uyarı yapabilen, meteorolojik, hidrolojik ve iklimle ilgili verileri ve veri tabanını üretebilen ve tüm
ilgililer ile halkın bilgi ve kullanımına sunabilen bir şekilde yeniden yapılandırılmalı ve meteoroloji
mühendisliği kökenli yetişkin personel, araç-gereç bakımından güçlendirilmelidir (Kurumsal
Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
L- Devlet Su İşleri genel Müdürlüğü’nün son yıllarda kaynak yetersizliği nedeniyle ihmal edilen
taşkın suların ve su baskınlarının önlenmesi ve zararlarının azaltılması faaliyetleri yeniden
yapılandırılmalı, güçlendirilmeli ve özellikle de baraj işletmelerindeki güvenlik sistemleri değişik
alarm düzeyleri tanımlanarak yeniden düzenlenmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu,
4-20).
M- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 595 sayılı KHK ile getirilmiş olan çağdaş denetim
esaslarını da kapsayacak şekilde revize edilmeli, kaldırılan merkez, il ve ilçe Yapı Denetim
Komisyonları, geniş katılımlı olarak, yeniden kurulmalı ve bu sistemin en aksayan yönünü teşkil
eden, yüksek indirimlerle iş alma uygulaması yerine Bakanlıkça yapı denetim kuruluşlarının tüm
özelliklerini dikkate alarak, denetleyecek kuruluşu belirleyen, bir bilgisayar programı
oluşturulmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
N- Afet yönetim sistemimizin bir diğer önemli destekçisi olan ve halen uluslar arası anlaşmalara
aykırı olarak bağımsızlık ve tarafsızlığını yitirmiş bulunan “Türkiye Kızılay Derneği” atanmış bir
yönetimle yönetilmekten süratle kurtarılmalı ve özellikle “stratejik planında” belirlenmiş olan
afetler konusunda halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetlerini ve yerel afet müdahale
ve lojistik destek sistemlerini geliştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Bu faaliyetlerini
sürdürebilmesi için de kamu kaynaklarıyla desteklenmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon
Raporu, 4-20).
O- Aktif ve potansiyel aktif fayların veya fay zonlarının belirlenmesi deprem tehlikesi ve riskinin
sağlıklı olarak belirlenebilmesi için gereken temel dokümanlardır. Ayrıca bölgesel veya yerel
ölçeklerde jeolojik kökenli doğal afet tehlikelerinin belirlenmesinde 1/ 25000 veya daha büyük
ölçekli jeolojik haritalara ihtiyaç bulunmaktadır. Asli görevleri arasında bu tür temel dokümanları
hazırlamak ve ilgililerin yararlanmasına sunmak görevi de bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü, bu görevleri ve Türkiye’nin diri fay veri tabanını oluşturma görevini yürütecek şekilde
veya Ulusal Jeolojik Araştırmalar Kurumu olarak yeniden yapılandırılmalıdır (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20).
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P- Ülkemizde özel sektörde son derece dağınık ve başıboş olan yapsat sistemi ile konut elde etme
yöntemini ve kalitesiz ve denetimsiz yapı malzemeleri üretimini denetim altına almak ve iş
disiplinini sağlamak amacıyla “İnşaat ve Tesisat Müteahhitleri Odası” kurulmalı ve özel sektörde
konut üreten kişilerin kayıt altına alınmaları, eğitilmeleri ve denetlenmeleri bu oda tarafından
yapılmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
Q- 1965 yılından bu yana ülkemizdeki deprem zararlarının azaltılması konusunda çok yararlı
faaliyetlerde bulunmuş olan ancak YÖK Kanunundaki bir değişiklik ile kuruluşunun yasal dayanağı
ortadan kalkmış bulunan, “Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi” kamu yararına çalışan bir
dernek haline getirilmeli, yeniden yapılandırılmalı ve deprem zararlarının azaltılması konusunda
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bilimsel ve teknik konularda danışmalık yapan sürekli bir kurul
görevi üstlenmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
7.4.2. Yerel Düzeyde Alınması Gereken Önlemler
Afetler genellikle yerel olaylardır ve yerel sorunlar doğurmaktadır. Mevcut afet yönetim sistemimiz
içerisinde ise özellikle zarar azaltma ve hazırlıklı olma faaliyetleri ile ilgili olarak yerel
yönetimlerin, özel sektörün ve halkın katkıları yok denecek kadar sınırlıdır (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20). Bu nedenlerle;
İl Özel İdareleri bünyesinde, il ölçeğinde afet tehlike ve riskinin belirlenmesi, bütünleştirilmiş
yerel afet tehlikesi haritalarının (mikrozon haritaları) hazırlanması, değişik afet türleri için
senaryolar hazırlanması, illerin zarar azaltma stratejik planlarının hazırlanması, faaliyetlerin
önceliklerinin belirlenmesi, yerel kaynaklar kullanılarak planın gerçekleştirilmesi, illerin afet acil
yardım planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere “İl Afet Yönetimi
Başkanlıkları veya Müdürlükleri” kurulmalıdır. Bu kuruluşların çekirdek kadrolarını il sivil
savunma müdürlükleri ile il bayındırlık ve iskân müdürlükleri bünyesinde mevcut olan imar ve afet
şube müdürlükleri oluşturabilir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
Büyükşehir Belediye teşkilatı bulunan illerde bu belediyeler, olmayan yerlerde ise il ve ilçe
belediyeleri, ilin “zarar azaltma stratejik planına” uygun olarak, kendi yerel zarar azaltma uygulama
planlarını oluşturmalı ve bu faaliyetlere kaynak ayırmalıdır. Bu amaç için gerek Büyükşehir
belediyeleri ve gerekse il ve ilçe belediyeleri ile ilgili olarak yeni yasa tasarılarında gerekli
düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Bu amaçla Büyükşehir belediyeleri bünyesinde “Afet
Yönetimi” birimleri oluşturulmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
Bu faaliyetlere meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün katılımı mutlaka
sağlanmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
İl özel idareleri ve belediyeler, illerin afet senaryolarına uygun olarak, bir afet sırasında hemen
kullanabilecekleri, çadır, battaniye, soba, seyyar tuvalet, banyo üniteleri vb. acil yardım
malzemelerini önceden temin etmeli ve stoklamalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu,
4-20).
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7.4.3. Afete Müdahale ve İyileştirme Aşamalarındaki Çalışmalarla İlgili Olarak Alınması
Gereken Önlemler
7.4.3.1. Merkezi Düzeyde Alınması Gereken Önlemler
Yerel ölçekte zarar azaltma ve hazırlıklı olma faaliyetleri etkin olarak yürütülmüş olsa dahi,
ülkemizin afet tehlikesi ve riski ile, mevcut plansız yerleşme ve sanayileşme, kaçak ve denetimsiz
yapılaşma gerçeği dikkate alındığında, afetler sırasında uğrayabileceğimiz kayıp ve zararlar yine de
önemli boyutlarda olacaktır. Zira zarar azaltma faaliyetleri sürekli ve ancak uzun vadede sonuç
veren çalışmalardır. Bu nedenle ve özellikle de büyük afetler sırasında, toplumun tüm güç ve
kaynaklarının müdahale ve iyileştirme aşamalarında, zamanında, hızlı, etkili ve verimli kullanılması
kaçınılmazdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20). Bu nedenle;
a. Merkezi düzeyde yeniden yapılandırılması önerilen afet yönetim sistemimiz, içerisinde,
gerek ulusal, gerekse uluslar arası yardımların nasıl koordine edileceği yeniden
belirlenmelidir. Yeniden yapılandırılması önerilen Başbakanlık Afet Yönetimi Üst
Kurumunun öncelikle bu konuda hazırlık yapması gerekmektedir (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20).
b. Gittikçe önem kazanan ancak ülkemizde yeni gelişmekte olan afetlerde sivil-asker işbirliği
esasları belirlenmeli ve yeniden yapılandırılmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu,
4-20).
c. Halen 7269 sayılı Yasa gereği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürütülmekte olan daimi
iskan çalışmaları yeterli kaynak aktarılarak illere devredilmeli, iller bu hizmetleri etkin ve
verimli olarak yapabilecek şekilde yeniden yapılandırılmalı ve gerekli hallerde daimi iskan
çalışmaları için “Toplu Konut İdaresi” düşük faizli ve uzun vadeli konut kredileri ile devreye
girecek şekilde organize edilmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).

7.4.3.2. Yerel Düzeyde Alınması Gereken Önlemler
Yerel halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yerel
yönetimlerin asli görevidir. Bu konuda merkezi yönetimlere düşen görev, esasları, kuralları ve
standartları belirleme, yönlendirme, kaynak sağlama, destekleme ve denetleme olmalıdır (Kurumsal
Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
Yerel düzeyde alınması gereken önlemleri şöyle sıralamak mümkündür.
a. Mevzuatta il veya ilçe “afet acil yardım planı” olarak isimlendirilen illerin afet müdahale
planlarını bir yasak savma mantığı yerine, bir planlama süreci içerisinde, tüm aktörlerin katılımı
ile düzenlemek, eğitim ve tatbikatlarla geliştirmek esas olmalıdır. Bu görev illerde kurulması
önerilen “İl Afet Yönetimi Biriminin” koordinasyonunda yapılmalı ve planlara sadece kamu
kurum ve kuruluşlarının değil, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve halkın da
imkân kaynakları ile katılımı sağlanmalıdır. Yeterli elemanı olmayan ilçelere, ilin afet yönetim
birimi destek vermelidir. İyi hazırlanmış, denenmiş, görev üstlenecek personeli amaca uygun
eğitilmiş bir acil yardım planı olmadan, afete müdahale ve iyileştirme faaliyetlerinin zamanında,
hızlı, etkili ve verimli olarak yürütülmeyeceği gerçeği akıldan çıkarılmamalıdır (Kurumsal
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Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
b. Planlama sürecinde valilik, kaymakamlık ve belediyeler arasındaki mevcut kopuklukları
ortadan kaldıracak, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve halkın sisteme etkin katılımını
sağlayan yeni bir planlama anlayışı ile yeni bir yapılanma oluşturulmalı, etkin bir haberleşme,
işbirliği ve koordinasyon sağlayacak esaslar geliştirilmelidir (Kurumsal Yapılanma Komisyon
Raporu, 4-20).
c. Afet sonrası dönemlerde hayati önemi haiz olan halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi
faaliyetleri yeniden yapılandırılmalı ve etkin olarak kullanılmalıdır. Bu faaliyetler sırasında yerel
üniversiteler ve ilgili meslek odalarından destek alınmalıdır (Kurumsal Yapılanma Komisyon
Raporu, 4-20).
d. Afetlere zamanında, hızlı ve etkili müdahale ancak halkın ve sivil toplum kuruluşlarının
katılımı ile sağlanabilmektedir. Bu amaç için yerel yönetimlerce, İzmit örneğinde olduğu gibi,
mahalle afet gönüllüleri sistemi yeniden yapılandırılmalı, geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Bu sistem içerisinde muhtarlara ve ihtiyar heyetlerine görev yetki ve sorumluluk verilmelidir
(Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
.

109

BÖLÜM 8
TÜRKİYE İÇİN ETKİN AFET YÖNETİMİ

3

8.1. Etkin Afet Yönetimi ve Afet Yönetiminin Aşamaları
Kökenleri ve gelişim hızları ne olursa olsun, tüm afet olayları ile ilgili yönetsel faaliyetler, aşağıdaki
dört ana aşamaya ayrılmaktadır.
1. Zarar azaltma aşaması,
2. Hazırlıklı olma aşaması,
3. Müdahale aşaması,
4. İyileştirme aşaması (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20).
Bu faaliyetlerden; zarar azaltma ve hazırlıklı olma faaliyetleri afet öncesi, müdahale ve iyileştirme
faaliyetleri ise ise afet anı ve sonrası yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Afet öncesi, anı ve sırasında
yapılması gereken faaliyetler, birbirlerinden bağımsız olmayıp, iç içe girmiş, birbirlerini takip etme
zorunluluğu olan ve bir önceki aşamada yapılan çalışmaların etkinliği, bir sonraki aşamadaki
çalışmaların başarı ve verimliliğini büyük ölçüde etkileyen ve süreklilik göstermesi gereken
faaliyetlerdir.
8.1.1. Zarar Azaltma Aşaması
Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi, mümkünse önlenmesi veya büyük kayıplar doğurmaması için
alınması gereken önlemlerin alınması, toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi,
bilinçlendirilmesi ve baş edebilme kapasitesinin geliştirilmesi, afet öncesi ve sonrasında uygulanan
mevzuat ve kurumsal yapılanmanın geliştirilmesi, araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin
belirmesi ve uygulanması gibi faaliyetler, bu aşamada yapılması gereken çalışmaların başında
gelmektedir.
Birçok kurum ve kuruluşla çok çeşitli meslek gruplarının belirli bir hedef doğrultusunda, etkin bir
işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmasını gerektiren bu faaliyetler, uzun vadeli ve sürekli
çalışmalardır. Bu nedenle de toplumun her kesimini ilgilendirmekte ve bu kesimlerin katkı ve
gayretlerini gerektirmektedir.
8.1.2. Hazırlıklı Olma Aşaması
Zarar azaltma aşamasında yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere rağmen afetin neden olabileceği olası
tehlike ve risklerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olamayacağı için bu aşamada;
Acil durum planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi,
Bu planlarda görev ve sorumluluk verilen personelin, eğitim ve tatbikatlarla, bilgi düzeyinin
geliştirilmesi,
3

Bu bölümün oluşturulmasında büyük ölçüde Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 yılında hazırladığı “Afet Yönetiminde Etkinlik”
Onuncu Kalkınma Planı (2014‐2018) Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndan faydalanılmıştır.
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Arama-kurtarma faaliyetlerinin örgütlenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
Alarm ve erken uyarı sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi,
Gerektiğinde bölgesel ve yerel ölçekte acil yardım malzemelerinin stoklanması
gibi faaliyetler yapılmaktadır.
Bu faaliyetlerin, yalnızca afetin alarm süresi içerisinde yapılan kısa süreli faaliyetler olarak
görülmemesi gerekmektedir. Bu aşamada, tehlikenin olası yıkıcı etkilerini azaltacak ve insan canı,
malı ve milli servetleri koruyacak uzun veya kısa süreli birçok faaliyet gerçekleştirilebilir. Bu yönüyle
de zarar azaltma aşamasında belirtilenlerle iç içe girmiş olan faaliyetler yürütülebilir. Örneğin, kentsel
dönüşüm projeleri, bazı kritik yapı ve tesislerin güçlendirilmesi, halkın bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi bunlar arasında sayılabilir.
8.1.3. Müdahale Aşaması
Müdahale aşaması, bir afetin oluşumundan hemen sonra başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak
1-2 aylık süre içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Bu aşamadaki faaliyetlerin ana
hedefi;
Mümkün olan en kısa süre içerisinde çok sayıda insan hayatını kurtarmak,
Yaralıların tedavisini sağlamak,
Açıkta kalanların barınma, beslenme, tahliye, korunma, ısınma, güvenlik, psikolojik destek gibi
hayati gereksinimlerini en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle karşılamaktır.
8.1.4. İyileştirme Aşaması
İyileştirme aşaması, bir afetin oluşumundan hemen sonra başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak
1-2 yıl sürebilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Bu aşamada yapılacak faaliyetlerin ana hedefi, afete
uğramış toplulukların;
Haberleşme, ulaşım, su, elektrik ve kanalizasyon hizmetlerini,
Eğitim ve sosyal aktivitelerini,
Geçici ve daimi iskan ihtiyaçlarını,
Çalışma ve ekonomik alanlardaki hayati aktivitelerini
zaman içerisinde geliştirerek devamını sağlamak ve sonuçta etkilenen insanlar için afet öncesinden
daha güvenli ve gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturmaktır.
8.2. Afet Yönetiminde Etkinlik
Ülkemizde 17.08.1999 İzmit Körfezi, 12.11.1999 Düzce-Kaynaşlı ve 23.10.2012 Van depremlerinin
ilk günlerinde yaşanılan kaos ortamı ve yıkımın büyüklüğü gelecekte daha etkin bir afet yönetimi
sisteminin geliştirilmesi zorunluluğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. “Etkinlik” kavramı Türk Dil
Kurumunca “Etkin olma durumu, müessiriyet”, “bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi,
faaliyeti, aktivitesi” veya “en az çaba ve maliyetle en çok sonuç elde etme kapasitesi” olarak
tanımlanmaktadır. Etkinlik genel anlamda bir faaliyet, eylem ya da davranışın, mümkün olduğu kadar,
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yöneltilmiş bulunduğu amaca ulaşma derecesidir. Başka bir deyişle etkinlik, amaca ulaşmada veya bir
faaliyetin yapılmasında yeterli ve verimli olunup olunamadığının bir ölçütüdür. Afet Yönetiminde
Etkinlik ise; afet yönetiminin her aşamasında (zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme
aşamasındaki faaliyetlerinde) merkezi ve yerel düzeylerde yapılması gereken çalışmaların ve elde
edilen sonuçların önceden belirlenmiş performans ve hedeflere uygun ve yeterli bir şekilde
gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu yaklaşım doğrultusunda etkin bir afet yönetimi;
Bütünleşik: Afetlerin önleme, zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme evrelerinin
tümünü içeren,
Çağdaş: Tüm imkân ve kaynakları bir noktada toplayan, toplam kalite yönetimini benimseyen
ve afeti bir bütün olarak gören,
Toplum Tabanlı: Afetlerin dört evresinde de kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının
ve gönüllülerin katılımını sağlayan, bir anlayışla uygulanmalı ve
Can kaybı ve yaralanmaları önlemeyi,
Mal-mülk, sosyo-ekonomik yapı, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumayı,
İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, hedeflemelidir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Çağdaş ve etkin bir afet yönetim sisteminin esasları aşağıda verildiği gibi olmalıdır:
Afet Öncesinde:
Meydana gelebilecek afetlerden toplumun en az zarar ve fiziksel kayba uğraması için gereken
tüm teknik, idari ve yasal önlemleri afet olmadan önce almalıdır.
Mümkün olan hallerde olayları önlemeli, mümkün olmayan hallerde ise arama, kurtarma, ilk
yardım ve iyileştirme çalışmalarının en hızlı, verimli ve etkili bir şekilde yapılabilmesini
sağlamak için planlar ve hazırlıklar yapmalıdır.
Afet zararlarının azaltılması çalışmalarını kalkınmanın her aşamasına dahil etmeli ve böylelikle
mevcut riskin artmasını önlemeli ve sürdürülebilir bir kalkınmayı sağlamalıdır.
Toplumun her kesiminin olayların etkilerinden en az zararla kurtulabilmesi için gerekli
bilgilerle donatılmasını sağlayacak eğitim programlarını uygulamalı ve yeterli personeli
yetiştirmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet Sırası ve Sonrasında:
Mümkün olan en fazla sayıdaki insanı kurtarmalı ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıdır.
Afetlerin doğurabileceği ek tehlike ve risklerden insan canını ve malını korumalıdır.
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Afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa zamanda karşılamalı
ve hayatın bir an önce normal hale gelmesini sağlamalıdır.
Afetin doğurabileceği ekonomik, sosyal, çevresel ve psikolojik kayıpların en düşük düzeyde
olmasını sağlamalıdır.
Afetten etkilenen topluluklar için emniyetli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturmalıdır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet yönetiminin etkinliği yukarıda verilen esaslara ne ölçüde yaklaşıldığına, etkinliğin yeterli olup
olmadığına ise bu esaslara uyulup uyulmadığına veya ne kadarına uyulduğuna göre karar verilebilir.
Evrensel ölçülerde etkin afet yönetimi uygulayabilecek bir kuruluşun;
Katılımcı,
Açık ve hesap verebilir,
Stratejik vizyon sahibi,
Tutarlı ve kendini sürekli yenileyebilen (dinamik),
Ortak aklı kullanabilen (uzlaşmayla karar alabilen),
Adaletli ve eşitlikçi,
Afet yönetimini planlayıp uygulayabilen,
İşbirliği ve koordinasyon sağlamada yeterli,
Kaynak yaratabilen ve kaynaklarını etkin kullanabilen,
Toplumun imkan ve kaynaklarını harekete geçirebilen,
Olaylara müdahalede zamanında, hızlı ve etkili olabilen, bir kuruluş olması gerekir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Bu özelliklere sahip bir kuruluş tarafından etkin afet yönetimi oluşturulabilmesi için; merkezi, bölgesel
ve yerel düzeylerde görev, yetki ve sorumlulukların, işbirliği ve koordinasyonun nasıl olması gerektiği
açıklıkla belirlenmiş olmalıdır. Özellikle risk azaltma çalışmalarına yerel düzeyde önem ve öncelik
verilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Etkin bir afet yönetiminde sistemin omurgasını oluşturan kurumlar;
Bilgili, eğitimli ve deneyimli personellerden oluşturulmalı ve personel eğitim ve tatbikatlarla
sürekli geliştirilmeli,
Bilgi ve teknolojiye ulaşma ve etkin kullanma kapasitesi yüksek olmalı,
Yeterli ve kolay kullanılabilir mali kaynağa sahip olmalı,
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Bütün paydaşlarla işbirliği yapma ve koordinasyon sağlama yeteneği gibi temel özelliklere
sahip olmalı ve mutlaka halkın katılımını sağlamalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması için mevcut teşkilatlanmada bazı değişiklikler
yapılmasının yanı sıra, sistemin üzerine inşa edildiği ilkelerin açık ve kesin biçimde tanımlanması da
gereklidir. Bu tanımlama, afet ve acil durumlara ilişkin sorumluluğun devlet ve devlet dışı aktörler
arasında nasıl bölüşüleceği sorusuna yanıt vermeli; afet yönetimi alanı dışında da paralel olarak
gerçekleştirilecek hukuksal düzenlemelerle desteklenmelidir. Afet yönetim sistemi, genel olarak mülki
idare amirlerin yükünü azaltacak, afet yönetiminde asıl rolü uzmanlaşmış personelin oynamasını
sağlayacak, yerel düzeyde yöneticinin inisiyatif almasını ve hızlı tepki vermesini kolaylaştıracak,
sistemi oluşturan birimlerin ana merkezin müdahalesine gerek kalmadan işbirliği yapabilmesine imkan
verecek, yurttaşların sorumluluk ve görevlerini arttıracak biçimde kurumlaşmalıdır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
8.3. Afet Yönetiminin Amacı, Dayanakları ve İlkeleri
Afet yönetimi, devletin “sosyal devlet” özelliği taşımadığı ülkelerde dahi devletin en önemli
görevlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak Türkiye’de devletin afete ilişkin rolünü
biçimlendiren ögelerden biri de siyasi kültür unsurlarından biri olan “ataerkil devlet” ve “devlet baba”
geleneğidir. Bu gelenek devletin itaate karşılık uyruklarının gereksinimlerini karşılamasını gerektirir
ve uzun modernleşme sürecimize karşın halen toplumsal bellekte yerini korumaktadır. Yurttaşlar,
bireysel ya da örgütlü gruplar olarak çözebilecekleri sorunlarının çözümü konusunda atıl kalmakta ve
devletten çözüm beklemektedirler. Büyük çaplı acil durumlar ve afetler söz konusu olduğunda beklenti
daha da yüksek olmaktadır. Riskin tespitinden, hasarların tazminine kadar tüm konular “devletin işi”
olarak görülmektedir (afet zararlarının kamusal kaynaklardan -koşulsuz- karşılanmasını içeren
politikalar izlenmiş olması da bu algıyı güçlendirmiştir). Bu durumun değişmesi için devlet tarafından
herhangi ciddi bir çaba gösterilmemiş ve teşvik getirilmemiştir. Coğrafi yapı, nüfus özellikleri ve
insani faaliyetleri bakımından Türkiye gelecekte artan bir sıklıkla doğa olaylarından ya da insan
faaliyetlerinden kaynaklanan büyük çaplı acil durum ve afetlere maruz kalacaktır. Kamusal kaynaklar
ise sınırlıdır. Dolayısıyla Türkiye’nin afet yönetim yapısının, birey ya da grup düzeyinde yurttaşlara
sorumluluklar yükleyen ve bunların üstlenilmesini yaptırımlarla garanti altına alan, karar süreçlerine
ve uygulamalara halkın katılımını sağlayan bir sistem şeklinde olmasında yarar vardır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014; 37-53).
Ülkemizde afet yönetim sistemine ilişkin tartışmalara genellikle idari yapılanma açısından
yaklaşıldığını ve belli bazı riskler üzerine yoğunlaşarak sistemin tasarımında bunların odak noktası
haline getirildiği gözlemlenmektedir. Afet yönetimi bir süreçler bütünü olarak tanımlanmakta ve afet
yönetim sisteminin bu süreçleri gerçekleştirmekle yükümlü olduğu belirtilmekte, ancak bu
yükümlülüğün gerekçesini oluşturan ve sisteme ruhunu verecek temel ilkeler üzerinde
durulmamaktadır. Afet yönetim sisteminin “somut” öğelerini tartışmadan önce, sistemin düşünsel
temeli üzerinde durmak gerekir (Kalkınma Bakanlığı, 2014; 37-53).
Türkiye’de afet yönetim yapısı üzerinde belirleyici olacak temel ilkeler aşağıda yer almaktadır:
Afet yönetimi tüm aşamalarıyla (zarar azaltma, hazırlıklı olma, müdahale, iyileştirme) bir kamu
hizmetidir, bu hizmeti almak anayasal bir yurttaşlık hakkıdır.
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Afet yönetimi (kendi içinde de dallara ayrılan) bir uzmanlık konusudur. Devlet, farklı uzmanlık
alanlarının disiplinler arası çalışmalarını koordine ederek uzmanlığı etkin kılan bir afet
yönetimi yapısını kurmak ve devamlılığını sağlamakla görevlidir.
Devlet afet yönetim sisteminin alt yapısını oluşturma konusunda tek yetkili ve nihai sorumlu
olmakla birlikte tek aktör olmak zorunda değildir: Devlet afet yönetimine ilişkin tüm görevleri
kendisi yerine getirmeyebilir, gerekli görülen durumlarda devlet dışı aktörleri görevlendirebilir.
Yurttaşlar, afet yönetiminin parçalarıdır ve kendileri için yasayla belirlenmiş sorumlulukları
yerine getirerek afet yönetimine katkıda bulunmakla görevlidirler.
Devlet afet yönetiminin örgütlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde kalitenin korunmasından
sorumludur.
Devlet, afetlerin ve afet yönetiminin maliyetini topluma eşit olarak dağıtmak için gerekli
düzenlemeleri yapar ve uygular.
Afet yönetimi kritik bir hizmettir, afet yönetimine ilişkin konular yasamada, kamu politikası
üretiminde, kaynak planlamasında önceliklidir.
Merkezi planlama ve yukarıdan aşağıya uygulamalarla etkin bir afet yönetim sistemi
oluşturmak mümkün değildir. Afet yönetimi ancak yerelden merkeze doğru talep, planlama ve
uygulamalar ile etkin olabilir. Yerelde karar mekanizmaları da dahil olmak üzere halkın
katılımını sağlamak esastır (Kalkınma Bakanlığı, 2014; 37-53).
8.4. Etkin Bir Afet Yönetimi Yapısı
Yukarıdaki ilkelere uygun bir afet yönetim yapısının biçim ve işleyişi operasyonel açıdan,
olabildiğince uzun bir süre ayakta kalacak esnek bir yapıda olması gerekir. Bu sistem alışılmış
anlamda bir “merkezi yapılanma” değil, afet ve acil durumun olduğu bölgede kendi başına görevlerini
yerine getirebilecek bir yapıda olmalıdır. Sistemi oluşturan unsurlar iletişim bakımından bir “ana
merkezin” koordinasyonu olmasa dahi birbirlerine destek verebilecek ve ortak eylem
gerçekleştirebilecek biçimde bağlı olmalıdır. İkinci olarak aranması gereken özellik “-yerelliktir-”.
Kaynak olay ne olursa olsun, olaya ilk müdahalenin en yakındakiler tarafından yapılacağı ve olay
yerindekilerin belirli bir süreyi dış destek almadan geçirmek zorunda kalacakları gerçeğinden yola
çıkarak, afet yönetimi sisteminin unsur ve kaynaklarının ülke ölçeğinde paylaştırılmış olması
gereklidir. Ölçek sorunu bilimsel olarak tespit edilmeli ve hangi ölçekte hangi imkanların
bulunmasının rasyonel olacağı hesaplanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
AFAD“ yapmaktan” çok, “yapılacak olanı planlamalı”; amaç ve yöntemleri belirlemeli; gerekli
denetimleri gerçekleştirmelidir. Böylece AFAD, var olanların yanı sıra olası yeni riskleri ve bunlara
bağlı olarak meydana gelebilecek acil durum ve afetleri öngörmeye yoğunlaşabilecek, teşkilatın
“öğrenen örgüt” olmasını, alınan derslerle evrimleşmesini sağlayacak, standartları saptayacak ve
uygulatacak bir kuruluş olarak hizmet verecektir. Her yerel birim AFAD tarafından hazırlanan ulusal
ölçekli planlara ve planlama ilkelerine uygun olarak kendi bölgesel ve yerel planını gerçekleştirecek ve
uygulayacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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Belirtilen bu yapısal değişikliklerin, bazı yasal düzenlemelerle de desteklenmesi gereklidir. Bunlardan
en önemli görülen düzenleme, AFAD teşkilatının yetkilerine ilişkin olanıdır. Mevcut yapıda acil
durum ve afet yönetiminden mülki idare amiri sorumludur. Ancak bu durum “afet yönetiminin bir
uzmanlık konusu” olduğu ilkesine aykırıdır. Her mülki idare amirinden aynı zamanda iyi bir afet
yöneticisi olması beklenemez. AFAD teşkilatının bu konudaki görevinin danışmanlık ve
koordinasyondan daha geniş olması gerekir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.5. Afet Yönetiminde Yurttaşlar, Sivil Toplum Kuruluşlar (STK) ve Diğer Devlet-Dışı Aktörler
1999 Depremlerinin en önemli sonuçlarından biri de, yurttaşların bireysel olarak, gayrı resmi gruplarla
ya da bir sivil toplum kuruluşunun (STK’nın) çatısı altında deprem bölgesine yardım ulaştırmak için
kendiliklerinden harekete geçmiş olmalarıdır. 1999’dan beri vatandaşların özellikle vakıf ve dernek
çatısı altında örgütlenerek afet yönetiminin çeşitli aşamalarında artan biçimde görev almaya devam
etmeleri önemli bir gelişmedir ve yalnız ulusal bağlamda değil, uluslararası bağlamda da devam
etmekte olan bir değişimin yansımasıdır. Bu durumu, iki küresel eğilimin ülkemizdeki yansıması
olarak değerlendirebiliriz: Birincisi devletin toplumsal rolleri ve görevlerine ilişkin algının
farklılaşmasıdır. Nüfusun artmasına bağlı olarak toplumların gereksinimlerinin de artması, toplumsal
yaşamın karmaşıklaşması ve taleplerin çeşitlenmesi, devletin temel aktör olarak her alanda var
olmasını zorlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak, devletin bazı görev ve işlerini kar amaçlı ya da
gönüllü olarak gerçekleştirecek üçüncü taraflara yaptırması düşüncesi kabul görür hale gelmiştir.
İkinci eğilim ise, küresel olarak demokratikleşmenin hız kazanmış olmasıdır. 1990’lardan beri etkisi
hissedilen bu demokrasi dalgası, yurttaşların kendilerini ilgilendiren toplumsal sorunların çözümüne
aktif olarak katılmalarını öngörmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet yönetimi, “sosyal devlet” olma özelliği anayasal ilke olan ve geleneğinde “koruyuculuk,
kollayıcılık” özellikleri olan bir devletin “devretmesi” mümkün olmayan bir görevidir. Ancak afet
yönetimi, ne zaman gerçekleşeceği bilinmeyen afet olayları için hem personel hem de malzeme
bakımından sürekli büyük yatırımlar gerektiren, günden güne karmaşıklaşan da bir hizmettir. Bu
özellikleriyle, afet yönetiminin STK, kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği için ideal bir alan olduğu
söylenebilir. Afet risklerinin azaltılması konusunda da sivil toplumun katılımı çok önemlidir. Uygun
alanlara yönlendirilebildikleri takdirde kar amacı güden kuruluşların da afete ilişkin süreçlerde rol
oynayacağı şüphesizdir. Fakat afete hazırlık, eğitim-bilinçlendirme, arama kurtarma, acil lojistik
hizmetleri, geçici barınma, beslenme, sağlık ve psikolojik rehabilitasyon gibi alanlarda asıl katkıyı
maddi karşılık beklemeden çalışacak kuruluşların yaptığı ve yapmaya devam edeceği açıktır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.6. Kurumsal Yapılanma
8.6.1. Merkezi ve Yerel Düzeyde Etkin Kurumsal Yapının Oluşturulması
Afet hizmetlerinin afet öncesi, sırası ve sonrasında etkili, hızlı ve koordineli bir şekilde
yürütülebilmesi her şeyden önce iyi eğitilmiş deneyimli personel ve kolay kullanılabilen hazır parasal
kaynakların varlığına bağlıdır. Etkin bir afet yönetimi merkezi ve yerel düzeyde iyi organize olmuş ve
uzman kişilerden oluşan kurumsal yapıların oluşturulması ile sağlanabilir. 5902 sayılı Kanunla kurulan
AFAD Başkanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri şu ana kadar beklentiyi tam olarak
karşılayamamışlardır. Merkezi ve yerel düzeyde oluşturulan veya oluşturulacak olan yapılanma afet
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öncesi ve sonrasında yer alan faaliyetlerde sorumluluk taşıması beklenen tüm tarafları içeren bir idari
yapı olmalıdır. Merkezi ve yerel yönetim birimlerinin arasındaki yetki dağılımı, sorumluluk ve
koordinasyon sistemleri çok net belirlenmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Yürürlükteki kanunları, kamu düzenini ve yapılanmayı çok büyük değişiklikler gerektirmeksizin
devam ettirerek, aynı zamanda da mevcut sorunları aşan, daha verimli ve eşgüdümün etkili bir şekilde
sağlandığı bir yapı kısa vadede hemen hayata geçirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.6.2. Mevzuatın ve Afet Hukukunun Geliştirilmesi
Mevzuatımızdaki sorunların ortaya çıkarılabilmesi için öncelikle, hukuk sistemi içerisindeki afet
tehlike ve risklerini ilgilendiren mevzuatın gözden geçirilmesi ve ayrıca, yasal düzenlemelerdeki
yanlışlık, eksiklik ve boşlukların taranması yapılmalıdır. Bu doğrultuda özelikle planlama ve
yapılaşma konusundaki düzenlemeleri konu alan tüm mevzuat ile merkezi ve yerel yönetimlerin
konumu yeniden gözden geçirilmeli ve riskin azaltılması ve artmaması için gereksinim duyulan
değişiklikler bir an önce yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Mevzuattaki sorun ve yetersizliklerin dışında, en temel sorunlardan biri yasaların uygulanamama veya
uygulanmama sorunudur. Bunun temel nedeni de yeni kurulan bazı kurumların kuruluş kanunlarında
yer alan birtakım görev, yetki ve sorumluluk karmaşasının olması ve kurala uymayanın cezalandırılma
mekanizmalarının yeterince kurulmamasıdır. Bu anlamda ilgili yasaların uygulanabilirliğinin
sağlanması yönünde düzenlemelere, denetim ve katılım kavramlarına özellikle önem ve öncelik
verilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.6.3. Afet Açısından Mevzuattaki Temel Sorunlar
a) Kurumların görev ve yetkileri konusunda karmaşa bulunmaktadır.
b) İmar ve afet mevzuatı birbirinden kopuktur.
c) Çatı yasa ve ikincil düzenlemeler açısından yetersizlikler söz konusudur.
d) Merkez ve yerel arasındaki düşey ilişkiler hem yol gösterme hem de denetimin sağlanması
açısından yetersizdir.
e) Merkezin yetkileri ve rolü afetler açısından çok geniş kapsamlıdır, bunun yanı sıra temel görevi olan
yol göstericilik ve denetim işlevlerinde yetersizlik vardır.
f) Afet konusunda olduğu gibi diğer konularda da envanter hazırlama ve plana girdi oluşturma
konularında yetersizdir.
g) Risklerin belirlenmesi ve afet etkilerinin azaltılması konusunda yerel yönetimlerin yetkileri ve
sorumlulukları yetersizdir. Üst seviyedeki ilke, politika ve standartlarda belirsizlikler olması nedeniyle
yerel yönetimlerin yapabilecekleri görevlerde tanımsız kalmaktadır.
h) Merkezi yönetim tarafından hazırlanan, afet zararlarının azaltılması konusunda yerel yönetimlerin
ve halkın katılımını yönlendirici, destek sağlayıcı risk azaltma plan ve programları bulunmamaktadır.
i) Afet yönetiminde sivil halkın katılımını sağlayacak mevzuat mevcut değildir.
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j) Afet yönetiminde kamu kurumları ile çalışacak gönüllü yapılanmaları teşvik edecek ve birlikte
çalışma esaslarını düzenleyecek mevzuat yoktur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.6.4. Planlama Sorunları
a) Planlama hiyerarşisi işletilememekte, yasa ve yönetmeliklerde plan tanımları, kapsamları ve
ölçekleri arasında tutarsızlıklar bulunmaktadır.
b) Merkezi idarenin yerel ölçekli planlar üzerindeki vesayet yetkisinin çok güçlü olması ve bu
yetkilerini parçacı kararlar ile kullanması, planlama sisteminin işleyişini bozmakta ve sağlıklı
gelişmenin önünde engeller oluşturabilmektedir.
c) Mevcut planlama sistemi, mevcut risklerin önlenmesi ve yeni risklerin yaratılmaması konusunda
yetersiz kalmakta, kentsel dinamiklere cevap verememektedir.
d) Şehir planlama, kimilerine rant yaratan kimilerini ise sınırlayan ve engeller koyan bir araç olarak
kullanılmaktadır.
e) Donatı alanlarının temini, afet riski taşıyan alanlarda yapılaşmanın engellenmesi gibi kamu yararı
için gerekli alanları sağlama konusunda uygulama araçları yetersiz kalmaktadır.
f) Risklerin azaltılmasına yönelik uygulamaları sağlayacak ve finans imkânlarını yaratacak, uygulama
araçları yasal düzlemde tanımsızdır.
g) İmar Affı Kanunu ve Islah İmar Planları, riski azaltma yerine risk yaratma ve riski kabul etmenin bir
aracı olmakta, planlama hiyerarşisinin çalışmamasının, denetimin sağlanamamasının en büyük
nedenlerinden birini oluşturmaktadır.
h) Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun, hazine alanlarının riskin
azaltılması ve diğer kamu yararı amaçlı olarak kullanımını ortadan kaldırmaktadır.
i) Plan hazırlama ve uygulama sürecinde yetki paylaşımındaki dengesizlik uygulamada işbirliğine
engel olmaktadır.
j) Plan Uygulama – Denetim için hukuksal araçlar tanımsızdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.6.5. Yapılaşma Sorunları
a) Yapı inşa prosedürünün çok uzun ve zahmetli oluşu, bürokratik engeller, sosyo-ekonomik koşullar
yasal yollardan yapı yapmak yerine kaçak yollardan yapı yapmayı teşvik eder niteliktedir.
b) Bir yapı yasası oluşturulmadığından ülke yapı üretim süreci gerek teknik kural ve normlar gerekse
uygulama ve denetim süreçleri açısından sistemin başı boş kalmasına yol açmıştır.
c) Sağlıklı ve etkin bir Yapı Denetim Sistemi, 1999 depremi sonrası yasal düzenlemelerde dâhil olmak
üzere geliştirilememiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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8.6.6. Projelerden Elde Edilen Verilerin Kullanıcılara Açık Olmaması
Mevcut mevzuata göre değişik devlet kuruluşlarının desteklediği projeler kapsamında toplanan veriler
proje yürütücüsünün tasarrufundadır. Ulusal kaynaklardan sağlanan bütçelerle oluşturulan projelerde
elde edilen verinin diğer ülkelerde olduğu gibi proje tamamlandıktan belirli bir süre (iki-üç yıl gibi)
sonra kayıtsız ve koşulsuz bütün kullanıcılara açık olması ve bir web portalı üzerinden kullanıcının
veriye ulaşabilmesi için mevcut mevzuatın değiştirilmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda toplanan
verinin niteliğini ve kontrolünü sağlayacaktır. Böylece kısıtlı olan finansal kaynaklar daha verimli
olarak kullanılmış olacaktır. Örnek vermek gerekirse belirli bir bölgede benzer bir araştırmayı yapmak
isteyen araştırmacı düşük maliyetle hatta sıfır maliyetle veri sağlamış olacaktır. Ayrıca aynı veri ile
çok daha farklı çalışmaların yapılma imkânı da bu sayede doğacaktır. Uluslararası projelerin de
mevzuat kapsamında yürütülmesi ve proje tamamlandıktan belli bir süre sonra kullanıcılara açılması
ile ilgili de mevzuat düzenlemesi yapılması gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.7. Afet Bilgi Sistemi ve Altyapısının Oluşturulması
Afet bilgi sistemi konusu afetlere sıkça maruz kalan ülkemiz için çok önemli bir konudur. Ülkemizde
meydana gelen afet ve büyük çaplı acil olaylarla ilgili bilgilerimiz ne kadar doğru, ne kadar ulaşılabilir
ve ne kadar çeşitli kaynaklara dayandırılırsa karar vericilerin ve afet konusunda çalışan
araştırmacıların da gelecek için planlamaları daha güvenilir ve uygulanabilir olacaktır. Mevcut afet
gözlem sistemlerinin kamu altında tek bir merkezden topluma bilgi aktarması bilgi kirliliğinin önüne
geçeceği gibi verilerin güvenilir ve hızlı şekilde kullanıcıya ulaşmasını da sağlayacaktır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Günümüzde önemi gittikçe artan risk/zarar azaltma ve afete hazırlık çalışmalarında araştırmacıların ve
karar vericilerin elinin altında olması gereken bilgiler arasında, yaşanmış afet olaylarına ait bilgi
birikiminin önemi çok fazladır. Her düzeyde karar vericiler, araştırmacılar ve yöneticiler politikalarını
ve stratejilerini bu bilgi birikimi üzerinden kurgulamak zorundadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet konusunda çalışma yapanların karşılaştıkları en önemli zorluk, her bir afet için aynı format ve
uzunlukta veri bulamaması olmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülkemizde;
a. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi
Başkanlığınca yürütülen Türkiye Ulusal Afet Arşivi (TUAA),
b. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) Türkiye Meteorolojik Arşiv Sistemi’ndeki (TÜMAS)
Klimatolojik Gözlemler ve Fevk Rasatları,
c. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Taşkın Yıllıkları,
d. Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) kayıtları,
olmak üzere afetler ile ilgili tüm kurum ve kuruluşa ait karmaşık veri ve bilgiler, mümkün olduğunca
kendi içindeki tekrarlardan arındırılarak ve birbirlerinin eksikliklerini giderecek şekilde bir araya
getirilerek kullanıma açılmalıdır. Önümüzdeki dönemde daha detaylı ve güvenilir analizlerin
yapılabilmesi ve yapılan çalışmaların sürekliliği için bütünleşik afet tehlike ve risk analizlerine de
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uygun bir afet veri tabanının oluşturulması ilgili kurum ve kuruluşların önemli öncelikleri arasında yer
almalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Yukarıda belirtilen bu önemli eksikliği giderebilmek için AFAD başkanlığında ülkemizin doğal afet
potansiyelinin yeterli derecede değerlendirilebilmesi, uygulayıcı ve karar vericiler için geçmişten
dersler çıkarılabilmesi amacıyla, “Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi” kurulmuştur. 2010 yılı başında
kullanıcılara açılan sistemle Türkiye’de bugüne kadar yaşanan her türlü afet bilgileri bilgisayar
ortamında kullanıcılara sunulmaktadır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi
arasında Mayıs 2001 yılında yapılan bir anlaşma ile “Türkiye Afet Bilgi Sistemi – TABİS” projesi ve
Mülga Türkiye Acil Durum Genel Müdürlüğü tarafından da 2007 yılında “Acil Durum Yönetimi Bilgi
Sistemi – AYBİS” projesi hayata geçirilmiştir. 2012 yılında ise AFAD tarafından Ulusal Deprem
Araştırma Programı (UDAP) kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından önerilen “Türkiye
Afet Bilgi Bankası (TABB)” projesi kabul edilmiştir. İl bazından kurulan afet bilgi sistemleri ile bu
örnekler çoğaltılabilir. Bu konuda çok sayıda proje yapılmasına rağmen Afet Bilgi Sistemi ihtiyacının
halen giderilememiş olması mutlaka sorgulanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.8. Afet Anında Ulaştırma ve Haberleşme Sistemlerinin Etkin Kullanılması
Afet anında ulaştırma, haberleşme ve bilgi aktarımının hızlı, verimli ve sağlıklı olarak yürütülebilmesi
afet yönetiminin temel esaslarındandır. Bu nedenle, afet anında hasar görmeyecek, bloke olmayacak ve
yetkililer tarafından hızlı ve etkili olarak kullanılabilecek yerel ve ulusal afet haberleşme sistemleri
ivedilikle kurulmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afetlerin Ulaşım Yapılarına Etkileri
Depremlerin ulaşım yapılarına verdiği hasar 4 ana başlıkta özetlenebilir.
1- Zeminden Kaynaklanan Etkiler
Sıvılaşma
Zemin oturmaları
Zeminin güçlendirme etkisi
Heyelanlar, kaya düşmeleri, vb.
2-Fay Hatlarının Doğrudan etkileri
3-Kuvvetli Yer Hareketlerinin Doğrudan Etkisi Sonucu Oluşan Hasarlar
Kaplamada oluşan deformasyonlar
Köprü, viyadük vb., yapılarda oluşan hasarlar
Gar, otogar, havalimanı vb., yapılarda oluşan hasarlar
4-Tsunami Nedeniyle Özellikle Kıyı ve Liman Yapılarında Oluşan Hasarlar (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Depremlerde hasar gören ulaşım yapıları
Depremlerde hasar gören ulaşım yapıları 5 ana başlık altında incelenebilir.
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1-Karayollarında Meydana Gelen Hasarlar
Yol kaplaması hasarları
Sanat yapılarında oluşan hasarlar (Köprü, viyadük vb.)
Otogar vb. yapılarda oluşan hasarlar
2- Demiryollarında Meydana Gelen Hasarlar
Raylarda oluşan hasarlar
Gar vb. yapılarda oluşan hasarlar
3- Havayolu Yapılarında Meydana Gelen Hasarlar
Pist vb. kaplama hasarları
Terminal, kule, vb. tesis hasarları
4- Denizyollarında Meydana Gelen Hasarlar
Tsunami hasarları
Liman vb. tesis hasarları
5-Boru Hatlarında Meydana Gelen Hasarlar
Gaz hatlarında oluşan hasarlar ve yangınlar
Petrol boru hatlarında oluşan hasarlar ve yangınlar
Su boru hatlarında oluşan hasarlar (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.9. Afet Riskinin Azaltılması ve Hazırlık
Afet tehlikelerine karşı etkili mücadele, afet öncesi, sırası ve sonrasında, can ve mal kaybı riskini
tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak, risk azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme
süreçlerini kapsayan bir yaklaşım modelinin geliştirilip, uygulanması ile mümkündür (Kalkınma
Bakanlığı, 2014; 37-53).
Risk değerlendirmesi yapabilmek için öncelikle tehlikenin tanımlanması, tehlike haritalarının
oluşturulması gerekmektedir. Tehlike haritaları için ilk aşama belirli bir alanda doğa afeti kaynağının
belirlenmesi ve tanımlanmasıdır. İkinci aşaması ise bu olayların mekânsal, zamansal ve alansal
olabilirliklerinin araştırılması ve tahmin edilmesidir. Bu
aşamalar sonucunda belirli alanlar için hazırlanan tehlike haritalarına göre risk altındaki elemanların
(konut, ulaşım ağı, tarım arazileri) hasar görebilirlik dereceleri ile yaklaşık ekonomik kayıpların
değerlendirilmesi yapılabilir ve risk değerlendirmesi ortaya konabilir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.9.1. Afet Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması
Afet tehlike ve risk haritalarının hazırlanması benzer temel ilkelere dayanmasına rağmen bazen farklı
doğa kökenli afetlere yönelik analiz ve değerlendirmeler yapılırken ayrıntıda küçük farklılıklar
bulunmaktadır. Ülkemizin birinci derece doğa afeti kaynağı olan depremler için izlenecek yol
UDSEP-2023 planında ele alınmıştır. Planda “Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin
doğru olarak tanımlanması, diri fayların neden olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne
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sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkları olduğunun, deprem yer hareketinin nasıl azaldığının ve
yerel zemin yapısının yer hareketini nasıl etkilediğinin bilinmesine bağlı olduğu belirtilmiştir.
Dolayısıyla deprem tehlikesinin neden olacağı riski belirlemenin ilk adımı ülke, bölge ve yerel
ölçeklerde tehlikenin güvenilir olarak belirlenmesi ile başlamaktadır. Bu aşamadan sonra tehlikeye
maruz değerler ile bu değerlerin farklı büyüklüklerdeki depremler karşısındaki zarar görebilirlikleri
belirlenerek deprem riskleri oluşturulur ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun süreli azaltacak
yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilir. Bu nedenle deprem tehlike analizi ve haritalarının
hazırlanması, etkili deprem afeti mücadelesinin temel adımı olmaktadır.” UDSEP-2023 deki deprem
yerine afet kelimesinin konması ile afet tehlike ve risk haritalarının nasıl olması gerektiğinin genel
çerçevesi tanımlanmış olur. AFAD tarafından başlatılan Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının
standartlarının da ortaya konarak illerimizin bu haritaları oluşturmalarına destek sağlanmalıdır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Heyelanlara yönelik bu kapsamdaki çalışmalar genel olarak envanter, duyarlılık, olası tehlike ve risk
değerlendirmeleri aşamalarından oluşmaktadır. Heyelan duyarlılık haritaları, mevcut heyelan envanteri
ve heyelanları hazırlayıcı faktörlerin göz önünde bulundurulması ile heyelanların mekânsal
olabilirliğinin gösterildiği haritalar yani heyelan tehlike haritaları hazırlanır (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Afet yönetiminde tehlike haritalarının kullanımı uzun yıllardır yararlanılan bir aşamadır. Buna rağmen,
ülkemizde halen, tehlike haritalarının üretimine yönelik bir standart ve yöntem bulunmamaktadır.
Ülkemizde harita üretiminde kullanılan yönetmelikler incelendiğinde bu yönetmeliklerde tehlike
haritalarının üretimine yönelik standartların (kullanılacak yöntemler, ölçek, projeksiyon vb.)
bulunmadığı görülmektedir. Bu eksikliğin yönetmeliklere ek madde ile ya da yeni bir yönetmelik ile
giderilmesi gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
İller bazında bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının hazırlanmasına yönelik belediyelere çalışma
yapma ve bu çalışmaların imar planlarına yansıtılması yükümlülüğü getirilmesi gerekir. Bu sayede afet
etkilerinin çevre düzeni planlarına (Büyükşehir belediyeleri için), 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar
planlarına yansıması da sağlanmış olur.
Ayrıca belediyelere görev olarak verilen afet ve acil durum planları bu haritalardan yararlanarak daha
gerçekçi bir şekilde hazırlanabilecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.9.2. Afet Zarar veya Risk Azaltma Planlarının Hazırlanması
Afet risklerini azaltmak için öncelikle bir stratejik planın geliştirilmesi gerekir. Bu plan; tasarımı,
inşaat metot ve uygulamalarının geliştirilmesini, tehlikeli binaların rehabilitasyonunu, arazi kullanımı
ve yeniden gelişme planlarının uygulanmasını, kamu bilgilendirme ve eğitim programlarının
geliştirilmesini, acil duruma müdahale ve acil durum yönetim sistemlerinin geliştirilmesini, uzun
dönem sosyal-ekonomik iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesini ve afet olaylarının fiziksel sosyal
boyutlarının araştırılmasını içerir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet risklerini azaltma planları hazırlanmadan önce, planlama sistemine ve ilgili kurumsal yapıya
ilişkin olarak üç temel ilke benimsenmelidir:
1. Planlar; ülke, bölge, alt bölge ve kent ölçeğinde yapılmalı ve planlanmamış alan bırakılmamalıdır.
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2. Planlamanın kurumsal yapısı; farklı ölçeklerde görüş/fikir/proje üretimini teşvik eden, bireyler
ve/veya çeşitli kurumların planlamaya katılımına olanak veren bir model ile desteklenmelidir.
3. Planlarda esnekliği sağlayacak stratejik planlama yaklaşımı eylem planları ile hayata geçirilmelidir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014; 37-53).
Ülke veya bölge bazında afet etkilerini azaltma strateji planı makro düzey, orta düzey, orta düzey ve
mikro düzey olmak üzere üç temel aşamada uygulamaya konulmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.9.3. Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi
Tahmin: gelecekte olması muhtemel bir olayın ortaya çıkışının kesin olarak ifade edilmesi yada
istatistiksel olarak bildirilmesi, Erken Uyarı ise, afet riskini engellemek, bu riskleri azaltmak ya da
afetlere karşı daha etkin müdahaleye imkân sağlayacak bilgilerin yetkili kurumlar tarafından
zamanında ve etkin olarak duyurulması şeklinde tanımlanmaktadır. Afet zararlarının azaltılmasında
tahmin ve erken uyarı sistemleri önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde meteorolojik kökenli afetler için
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesi Ani Taşkın Erken Uyarı Sitemi,
Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi gibi çok önemli çalışmaları bulunmaktadır. Deprem
konusunda Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün Marmara bölgesi için kurduğu
erken uyarı sistemi mevcuttur. Erken uyarı ve hasar tahmin sistemleri konusunda AFAD ve Harita
Genel Komutanlığınca da yapılan bazı çalışmalar mevcut olup özellikle yerel yönetimlerin bu
sistemleri kurması için teşvik edilmeleri desteklenmeleri gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Kentlere kurulacak yoğun deprem kuvvetli yer hareketi kaydedicileri vasıtası ile bir deprem sonrasında
kuvvetli yer hareketi parametrelerinin anında belirlenmesi ve haritalanması mümkündür. Ölçülen bu
yer hareketlerinin yapı envanterleri ve yapı hasar görebilirlik ilişkileri ile beraber değerlendirilmesi
kent çapındaki hasar ve can kayıplarının dakikalar zarfında belirlenmesinde önemli bir araç
olmaktadır. Bu ilk belirlemelerin acil yardım ve kurtarma ile görevli kurumlara anında iletilmesi ile
deprem sonrasındaki Acil Müdahale ve ilk yardım faaliyetlerinin amaca uygun ve düzenli bir şekilde
yapılmasına imkân sağlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Türkiye’de tüm afet ve acil durumlara yönelik olarak tahmin ve erken uyarı sistemlerine ilişkin mevcut
çalışmalar gözden geçirilmeli, ihtiyaçları belirlenmeli ve geliştirilmeleri sağlanmalıdır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
8.9.4. Afet Risk Azaltma Çalışmalarında İşbirliğinin Yaygınlaştırılması ve Teşviki
Afet riskinin azaltması amacıyla yapılan çalışmalarda kamu kuruluşları, özel sektör kuruluşları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliğinin yaygınlaştırılması ve teşvik
edilmesi gerekmektedir. Afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması konusunda halkın
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için sürekli, etkili ve yaygın eğitim programları uygulanmalı ve
dernek, vakıf, izci teşkilatları, mahalle örgütleri gibi hükümetlere bağlı olmayan gönüllü kuruluşların
bu faaliyetler içerisinde yer almaları sağlanmalıdır. UDSEP-2023’de tanımlandığı üzere; bireylerin
afetlere hazırlıklı olması ve afet zararlarını azaltmak üzere hazırlık yapmaları son derece önemlidir.
Dirençli toplum ve kurumlar oluşturulması amacıyla her düzeyde halkın katılımının
gerçekleştirilebilmesi ve örgütletilebilmesi için paydaşların, ilgili kişilerin/kurumların ve gönüllülerin
katılımlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Afet gönüllülük sistemi’nin ülke genelinde kurulması
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gereklidir. İlk ve orta eğitim müfredatına bu konuda genel bilgilendirme ve farkındalık yaratma amaçlı
derslerin konulması yararlı olacaktır.
Yerel gönüllülük sisteminin oluşturulması mevcut herhangi bir kurum ile rekabet eder bir yapılanma
getirmez. Sadece sade vatandaş ile kurumlar arasındaki boşluğu doldurur, bilgi aktarımını hızlandırır,
ortak çalışma olanaklarını yaratır, tekrarları önler ve katılımcılığı teşvik eder. Aynı zamanda
bilinçlendirmeyi hızlandırır, daha verimli çalışmayı sağlar, yeni kaynakların devreye sokulmasına
yardımcı olur ve bütün katılımcı ortakları motive eder. Gönüllülük, katılımcılık, ortaklık, farkındalık,
adanmışlık ve sahiplilik afet yönetimi sürecinin anahtar kelimeleridir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
8.9.5. Afetlere Karşı Güvenli Yapı ve Yerleşmeler Oluşturulması
Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması afet yönetiminin temel
amaçlarındandır. Bunu sağlamanın en etkin yolu; yerleşim planlarında ana riskleri göz önüne alarak
gerekli düzenlemeleri yapmak, yeni yapılacak yapılar için “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkındaki Yönetmelik” ve başta İmar Kanunu olmak üzere ilgili diğer yönetmelik ve kanunları
ödünsüz şekilde uygulamak, mevcut yerleşim ve yapıların risklerini belirleyip afetlere karşı daha
dayanıklı hale getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Şehir planlama sürecinde gelecek ile ilgili üretilen değerlendirmeler ve bunları temel alan planlama
kararlarının afetlere dirençli olabilmesi ve afet zararlarının azaltılabilmesi için planlama sürecinin her
aşamasında risk analizine bağlı olarak alınacak önlemlere yer verilmesi gerekir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Mevcut riskli yapı stokunun iyileştirmesi için Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
ile Belediyeler Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetkilerin, yaşanacak kentler yaratma ana hedefi
doğrultusunda tüm paydaşların katılımıyla hayata geçirilmesi gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Afet zararlarını azaltmaya yönelik başarılı planlama uygulamalarındaki ortak unsurlardan biri,
katılımın sağlanmasıdır. Yerel yönetimlerde ve planlama sürecinde katılım, ilgi gruplarının karar
verme süreçlerine katılımına, katılımcıların ortak akıl ile farklı fikir üretme yeteneği için bir potansiyel
oluşturmasına ve ortak fikir üretme ve eyleme geçme yoluyla hem bireysel hem de toplumsal
öğrenmeye fırsat verir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet zararlarını azaltmaya yönelik olarak yerleşmelerin özelliklerine göre değişebilen ilkesi ile birlikte,
arazi kullanım, ulaşım ve altyapı ile ilgili bazı temel stratejiler benimsenmelidir. Arazi kullanımına
ilişkin stratejiler kullanım yeri seçimini, ulaşım sistemlerini altyapıları doğal önlemlerin yetersiz
kaldığı alanlarda ihtiyaç duyulan mühendislik uygulamalarını ve yarı-doğal sistemleri içerir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Güvenli yapı ve yerleşim yeri oluşturulmasında izlenecek arazi kullanım stratejileri aşağıda yer
almaktadır:
Afet öncesinde, tehlikelerin saptanması, etkilenebilecek alanların belirlenmesi ve bunlara
uygun olarak kentsel büyümenin yönlendirilmesi,
Mevcut yerleşim alanlarının ve gelişme alanlarının bilinen tehlikelere göre gözden geçirilmesi,
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Afet tehlikesi olan alanlarda yapılaşmanın engellenmesi,
Afet tehlikesi olan alanlardaki varlıkların aşamalı olarak güvenli alanlara taşınması,
Yeni gelişme alanlarının tehlikeli alanlardan uzak alanlara yönlendirilmesi,
Konutların, önemli ofis binalarının, okulların, hastanelerin ve diğer kullanım yapılarının hasar
görebilirliğine göre yapısal zarar azaltacak şekilde yapılması,
Yeni tehlikeli sanayilerden kaçınılması; mevcut tehlikeli sanayiler için, kabul edilebilir riske
bağlı emniyet tedbirlerinin alınması,
Şehir planlarında yeterli açık alan rezervinin sağlanması,
Kıyı alanlarının yapılaşmaya açılmaması,
Erozyona maruz alanlar, sulak alanlar, içme suyu havzaları, orman alanları, nehir koruma
kuşakları gibi hassas Doğal Alan işlevleri için önlemlerin alınması,
Rehabilite edilerek sürdürülmelerinin ve korunmalarının sağlanması,
Bu amaca yönelik kamulaştırmalara kaynak ayrılması,
Havza yönetimi çalışmalarının yapılması (Kalkınma Bakanlığı, 2014).

Ulaşım ve Altyapı Stratejileri:
Doğal önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda dere ıslah çalışmaları, güçlendirilmiş altyapı
uygulamaları, istinat yapıları ve bunun gibi mühendislik uygulamalarının tercih edilmesi,
Yapısal ve mühendislik uygulamaları yanında şev stabilizasyonu, nehir kıyılarında yarı-doğal
şevler, kıyı şeritlerinin korunması gibi yarı-doğal sistemleri kullanarak doğal tehlikelerin
etkilerinin kontrol altına alınması,
Yolların ve altyapının incelenip gerekiyorsa güçlendirilmesi,
Riskli alanlara gelişmeyi teşvik etmemek için yol, kanalizasyon, elektrik gibi hizmetlerin
sınırlandırılması,
Yeni kritik altyapılardan (lineer eleman ve objeler) kaçınılması (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Mevcut Yapıların Hasar Görebilirliklerinin Belirlenmesi ve Azaltılması
UDSEP-2023’de tanımlandığı üzere başta okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların sayısı,
tipolojisi ve hasar görebilirliklerinin belirlenmesi gereklidir. Afetler karşısında can ve mal kaybı
açısından en önemli bileşenlerden biri olan yapısal risklerin azaltılması için mevcut durumun gerçekçi
olarak belirlenmesi önem taşımaktadır. Risk tespitinin en sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmesi için
mevcut binaların hasar görebilirliklerinin zemin özelliklerini de dikkate alarak belirlenmesi,
ülkemizdeki yapı özelliklerine has metodolojilerin geliştirilmesi gereklidir. Bu hedefe yönelik gerçekçi
yöntemlerin geliştirilmesi, olası depremler sırasında mevcut yapıların göreceği hasarın önceden
tahmini ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi açısından önemli olacaktır. Eğitim ve sağlık tesisleri
için başlatılmış olan güçlendirme çalışmaları hızlandırılmalı ve ülke geneline yayılmalıdır. Yukarıda
açıklanan çalışmalara altlık oluşturması açısından hem bina envanterini çıkarmaya yönelik hem de
bölgesel risk önceliklendirmesi yapabilmek için hızlı değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. Bu
yöntemlerde mevcut binalar hızlı bir şekilde dışarıdan taranarak hasara etki eden genel parametreler
belirlenir ve bunlara bağlı olarak bir risk önceliklendirmesi yapılabilir. Ülkemizde kullanılacak olan ve
tüm afetler için standart yöntemlerin geliştirmesi bu açıdan önemlidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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8.9.6. Afet Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Toplumun Bilinçlendirilmesi
Afet eğitimleri başta kamu görevlileri olmak üzere toplumun her kesimini kapsayacak şekilde
uygulanmalıdır. Eğitim programlarında, olası afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek, eğitim
aracılığı ile toplumun her kesiminde afet bilinci oluşturmak, toplumun bütünleşik afet yönetiminin her
bir evresi için yeterli ve katkı sunabilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve afet öncesi ve
sonrasında çözümün bir parçası olmalarını teşvik etmek gibi konuları içermelidir. Bu kapsamda, afetler
konusunda farkındalık düzeyi arttırılmaya, vatandaşlardan oluşan bir gönüllülük sistemi oluşturulmaya
çalışılmalıdır. Eğitimlerin hedefi deprem başta olmak üzere yaşanabilecek tüm afetlere ortak bir
anlayışla hazırlanabilmektir. Afetlere hazır bireyler, aileler, kurumların oluşmasıyla birlikte afetlere
daha dirençli hale gelinmiş olunacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen ihtiyacının insan kaynağını oluşturan üniversitelerin ilgili
fakültelerinde, mevcut derslere ilave olarak afet ve acil durum dersi konulması yararlı olacaktır.
Böylelikle öğrenilenlerin kalıcılığı ve yaygınlaştırılmasının tartışmalı olduğu bir uygulama olan hizmet
içi eğitim faaliyetleri için ayrılan zaman ve ekonomik israfın önüne geçilecek, lisans düzeyinde alınan
eğitimin kalıcılığı ve kullanılması daha pratik olacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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BÖLÜM 9
TÜRKİYE’DE ETKİN AFET YÖNETİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR

4

9.1. Etkin Afet Yönetimi İçin Yapılması Gereken Afet Risk Azaltma Çalışmaları
Afet risk azaltma çalışmalarının, güçlü bir kurumsal yapılanma ile ulusal ve bölgesel bir öncelik olarak
uygulanmasının sağlanması önem arz etmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Geçmiş yıllarda meydana gelen afetlerden çıkarılan sonuçları kurumsallaştırmak ve bunları
Ülkemizdeki Afet Risklerini Azaltma (ARA) politikasına, planlarına ve programlarına dahil etmek için
ulusal ve yerel mekanizmalar güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir.
Afetler ve bunlara müdahale tecrübeleri, toplumun afete duyarlılığını artırmış ve afet risklerinin ulusal
öncelik olarak algılanması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu tecrübelerden yararlanmak ARA
çalışmalarının kanıta dayalı olmasını ve geçerli bilgiler üzerine oturtulmasını sağlamada önemli bir
adımdır. Bu tür mekanizmalar iletişimin etkinleşmesini, önemli bilgilerin paylaşılmasını ve ilgili
kurum ve kuruluşlar arasında her kademede işbirliği yapılmasını sağlayacak ve geliştirecektir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu doğrultuda aşağıda verilen politikalara öncelik verilmesinde yarar görülmektedir;
Kurumsal yapılanma kapsamında yerel yönetimler bünyesindeki afet ve acil durum yönetim
merkezlerinin, merkezi afet yönetimi ile koordine olabilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve
denetimlerin sağlanmasına yönelik gerekli politikalar geliştirilmelidir.
Bölgesel özellikler dikkate alınarak, bölge belediye birlikleri arasında afetler ile mücadelede,
gerekli yardımlaşma, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmalıdır.
ARA politika belirleme, planlama ve programlama faaliyetlerine yerel yönetimler ve belediye
birlikleri de dâhil edilmelidir.
17.08.1999 ve 12.11.1999 depremlerinden sonra afet zararlarını azaltmak üzere, çeşitli isimler
altında toplanan vergilerin amacına uygun ve ARA amaçlı kullanılması için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
Afetlere karşı dayanıksız yapı stokunun iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin
gerçekleştirilebilmesi için alternatifli finansal modeller geliştirilmeli ve çözümler üretilmelidir.
Ülke ve mahalli idareler bazında yerel, kurumsal ve idari kapasitelerin güçlendirilmesi ve
desteklenmesi yoluyla, ikiz/benzer/aynı mekanizmalar oluşturulmalı ve desteklenmelidir. Bunun için
aşağıdaki eylemler tavsiye edilmektedir;
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Bu bölümün oluşturulmasında büyük ölçüde Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 yılında hazırladığı “Afet Yönetiminde Etkinlik”
Onuncu Kalkınma Planı (2014‐2018) Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndan faydalanılmıştır.
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Ülke ve mahalli idareler bazında ARA için yerel, kurumsal ve idari kapasitelerin
güçlendirilmesi ve desteklenmesi ile uygulamaya esas olarak etkin bir denetim mekanizması
geliştirilmeli ve bu yapı içinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da yer almalıdır.
ARA ile ilgili olarak, tüm ilgili kurum ve kuruluşlar afet bütçesi oluşturmalı, ayrılan bütçelerin
yerinde kullanılması amacıyla gerekli mevzuat hazırlanmalı ve denetim mekanizmaları tesis
edilmelidir.
Stratejik çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinde afet riskinin tanımı yapılarak, bu
bölgelerin önceden, enerji tesisleri, gibi kritik tesislere ve büyük yapılaşmalara kapatılması
sağlanmalıdır.
ARA konusuna gereken desteğin sağlanması amacıyla, kanun hazırlayanların bilinçlendirilmesi
ve kanunların katılımcı bir ekip çalışması ile hazırlanması sağlanmalıdır.
İmar Kanunu, Afet Kanunu gibi güncellenme aşamasında olan kanunlarda; “afet riskini
azaltmaya” yönelik maddelere yer verilmeli ve bu kanunlarda afet konusunda uzman insan
kaynaklarının yerinde değerlendirilmesine yönelik tedbirlere yer verilmelidir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
2011 yılında kurulan Afet Riski Azaltma Ulusal Platformu etkin bir şekilde çalıştırılmalı ve politika
oluşturma ve planlama sürecine aktif katılımı sağlanmalıdır. Mevcut ve uygulanmakta olan afet risk
yönetimi program ve projelerine daha fazla destek verilmelidir. Ulusal Platform tüm uygulayıcıların ve
teknik uzmanların yanı sıra toplum temsilcilerinin ve afetlerden zarar görenlerin bir araya gelmesine
imkân sağlayacaktır. Ayrıca farkındalığı artırıp ilgili sektörler arasında koordinasyonu geliştirecek ve
sonuç olarak bu farkındalığın ve koordinasyonun ulusal planlama, bütçeleme ve ARA faaliyetlerinde
uygulanmasını destekleyecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
9.2. Afet Risklerinin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi, Tedbirlerin Denetlenmesi ve Erken Uyarı
Sistemi Geliştirilmesi
Hidrometeorolojik, sismik ve benzeri tehlikelerin anlık gözlenmesi, izlenmesi, veri tabanlarının
oluşturulması, risklerin değerlendirilebilmesi, haritalanması ve diğer çalışmalar ile beraber erken uyarı
sistemlerinin geliştirilebilmesi amacıyla tek elden yürütülen, işlevsel 24/7 servislerin kurulabilmesi
için mevcut kurumsal yapılardaki dağınıklığın giderilebilmesine yönelik mevzuatta düzenlemeler
yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülkemizde halen MGM ve DSİ gibi kurumların aynı nokta ve mevkilerde aynı işlevi gören cihaz
çalıştırmaları gereksiz kaynak, iş ve insan gücü kayıplarına yol açmakta ortak bir veri tabanı
oluşturulamamakta ve anlık veri paylaşımı sağlanamadığı için gerçek anlamda bir “Ulusal
Hidro-Meteorolojik Ağ” işlevi oluşamamaktadır. Hidrolojist, meteorolojist ve afet yöneticileri
arasında aktif bir işbirliği gerçekleşemediği için başta sel olmak üzere hidrometeorolojik afetler için
sağlıklı bir şekilde erken uyarı yapılamamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Benzer şekilde halen Türkiye’de BÜ-KRDAE ve AFAD Deprem Araştırma Dairesi (DAD) ulusal
ölçekte; Gazi, Kocaeli ve Atatürk Üniversiteleri yerel ölçekte sismik ağ işletmektedir. Bütün ağlardan
elde edilen veriler bir yerde toplanıp değerlendirilemediği için gerçek anlamda bir “Ulusal Sismik Ağ”
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oluşturulamamaktadır. Ayrıca, bütün kurumların işletmekte olduğu istasyonların dağılımı,
birbirlerindeki eksiklikleri giderecek ve deprem parametrelerini en sağlıklı belirleyecek şekilde
yeniden yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Meteorolojik, hidrolojik ve sismik hizmetlerle ilgili kurumsal ve yasal düzenlemelerin karşılaştırmalı
analizlerinin yapılması, hidrometeorolojik ve sismik gözlem ağlarının ve tahmin sistemlerinin
niteliklerinin artırılması, modernize edilmesi ve sürdürülebilir kurumsal, insani ve teknik kaynakların
sağlanması afet riskini azaltmada çok önemlidir. Her türlü afete hazırlıklı olmak için, envanter bilgileri
toplanmalı, tahmin ve erken uyarı sistemleri kurulmalı ve kurumsal veriler tek bir elde toplanmalıdır.
Veriler toplanırken karmaşanın giderilmesi için kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır.
Gerekiyorsa ilgili kurumlar tek çatı altında toplanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Afet risklerinin
azaltılmasında aşağıda verilen hususların dikkate alınmasında yarar görülmektedir;
İşlevsel hidro-meteorolojik gözetleme, erken uyarı, afet tehlikelerinin haritalandırılması, risk
değerlendirilmesi çalışmalarının geliştirilebilmesi ve 7/24 esaslı olarak optimizasyonu
sağlanmış yeterli sayıda gözlem ağı ile tam operasyonel hale getirilmiş bir “Hidro-Meteoroloji”
servisinin oluşturulabilmesi için DMİ, DSİ ve EİEİ’nin hidrometeorolojik çalışmalarının ortak
bir çatı altında toplanması için mevcut mevzuatta düzenlemelere gidilmelidir.
BÜ-KRDAE ve AFAD-DAD sismik ağlarından elde edilen ölçümlerin bir ulusal merkezde
toplanması ve kullanıcılarının kolaylıkla verilere ulaşabileceği “Ulusal Deprem Bilgi
Sistemi”nin tek elden işletilmek üzere AFAD bünyesinde kurulması için yeni bir düzenlemeye
gidilmelidir.
AFAD bünyesinde her türlü afet tehlikesini kapsayan ve risk analizlerinin yapılabilmesine
yönelik tüm etki, şiddet, hassasiyet, maruz kalma vb. bilgileri içeren etkin bir “Bütünleşik
Tehlike Veri Tabanı” çağdaş teknikler kullanılarak geliştirilmelidir.
Erken uyarıyı ve afet zararı azaltmayı sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak
gören politikalar geliştirilmelidir. Etkili erken uyarı ve afet önleme/müdahale sistemini
geliştirmek için sorumlulukların paylaşılmasında ve kaynakların kullanılmasında daha esnek
hareket edilebilmelidir.
Uluslararası, ulusal ve yerel kaynakları birleştirmek, afetlere bağlı risk altında olan topluluklar
için erken uyarı sistemi geliştirmek ve erken uyarıyla ilgili kurumlar arasında sinerji yaratmak
için mekanizmalar oluşturulmalıdır. Örnek olarak, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin
araştırma kuruluşları ile erken uyarı sistemleri geliştirmek ve bu tarz olaylar karşısında tahmin
yöntemleri tasarlamak ya da geliştirmek için ortak araştırma projeleri yapılmalıdır.
Erken uyarı çalışmaları anlaşılabilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmalı ve sistemli
hale getirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Her türlü tehlikeye yönelik gözlem, analiz, tahmin ve erken uyarı çalışmalarındaki koordinasyon
eksikliği karışıklıklara, gereksiz harcamalara, iş ve insan gücü kayıplarına yol açmaktadır. Bölgesel ve
yerel gözlem amaçlı kurulmuş olan gözlem ve ölçüm ağlarında kapsama alanı, veri formatı ve
standardı, cihaz türü ve amaç farklılıkları vardır. Bu ağlar genellikle özel araştırma amacıyla kurulmuş
ağlar olup mevcut ulusal ağlar ve diğer bölgesel gözlem ağları ile veri alış verişi üzerine bir
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koordinasyon sistemi geliştirilememiştir. Bu yüzden mevcut veya gelecekte yapılacak olan her türlü
hidro-meteorolojik ve sismik gözlemlerin ilgili kurumlar tarafından koordine edilebilmesi için, işler bir
eşgüdüm ve yardımlaşma mekanizması geliştirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu çerçevede
aşağıda verilen tedbirlerin alınmasında yarar görülmektedir.
Her türlü hidro-meteorolojik gözlem, tahmin ve erken uyarı çalışmaları AFAD bünyesinde ve
ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinden oluşturulacak olan “Hidro-Meteoroloji Danışma Kurulu”
bünyesinde ele alınarak hidro-meteorolojik afetlerle ilgili olarak farklı bilgi verilmesinin,
birbiriyle çelişen tahmin ve erken uyarıların yapılmasının önüne geçilmelidir.
Her türlü sismolojik gözlem, tahmin ve erken uyarı çalışmasının AFAD bünyesinde
oluşturulmuş olan “Deprem Danışma Kurulunca” ele alınarak depremlerle ilgili farklı yer ve
büyüklük tespiti yapılmasının, tahminde bulunulmasının ve erken uyarı yapılmasının önüne
geçilmelidir.
Meteorolojik, hidrolojik, jeolojik vb. tehlikeler için ülke çapında yapılan her türlü gözlem,
iletişim ve benzer işler için kurumlara ait mevcut alt yapıların mümkün olduğunca ortak
kullanılması yoluna gidilmelidir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve DSİ gibi hidro-meteorolojik kurum ve kuruluşların ARA
rolleri büyük ölçüde belirsiz veya çok yetersizdir. Bu nedenle, hidro-meteorolojik kurum ve
kuruluşların ARA çalışmalarındaki rollerini, görev ve sorumluluklarını gösteren mevzuat
düzenlemesi yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülkemizde sadece sivil savunma amacıyla kurulmuş siren vb. araçlarla halka doğrudan ulaşabilecek bir
erken uyarı sistemi mevcuttur. Erken uyarı yapılması konusunda deprem, sel, orman yangını ve çığlara
yönelik bölgesel bazı çalışmalar yapılmışsa da bunların yerel yönetimler, medya, halk ve afet acil
durum yöneticileri ile etkileşimi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, vatandaşın can ve mal
güvenliğinin korunmasına yönelik olarak işlevsel ve çoklu tehlike yaklaşımıyla çalışan bir erken uyarı
sisteminin kurulması ve mevcut kapasitesinin geliştirilebilmesi için İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri ve diğer önemli paydaşlarla işbirliği geliştirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu
doğrultuda aşağıda verilen tedbirlerin alınmasında yarar görülmektedir:
Tüm tehlikelere yönelik, tehlike belirleme, izleme, tahmin, risk analizi, risk konusunda ilgili
mercilerin ve kamuoyunun uyarılması sağlanmalı; riske göre yerel afet ve acil durum
planlarının hazırlanıp gerektiğinde devreye sokulabilmesi amacıyla etkin ve yaygın bir entegre
erken uyarı sistemi kurulmalıdır.
Erken uyarı sisteminin faydaları başta karar vericiler olmak üzere her seviyede anlaşılması
sağlanarak afetlerde, şehir planlamasında, yasamada ve bütçelemede dikkate alınmalıdır.
Erken uyarı sisteminde görev alan paydaşlar ile her bir paydaşın rolleri açıkça belirlenerek
aralarındaki işbirliği mekanizması açık bir şekilde tanımlanıp belgelenmelidir.
Tehlike, maruz kalma ve kırılganlık bilgileri kullanılarak farklı seviyelerdeki riskler
belirlenebilmelidir.
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Tüm afetler için anlaşılır, inandırıcı ve uygulanabilir uyarılar sadece resmi kurum veya kuruluş
tarafından ve zamanında yapılabilmelidir.
Tehlikeler konusunda yapılan uyarıların toplum tarafından doğru bir şekilde algılanabilmesi,
davranışlar sergilemesi ve beklenen acil durumlara uygun bir şekilde erken müdahale
edilebilmesi için halk (ilköğretimden başlayarak) bilinçlendirilmeli ve her seviyedeki yetkililer
düzenli olarak bilgilendirilip eğitilmelidir.
Erken uyarı sisteminin çalışmaları ve halkın bunlara tepkisi, düzenli aralıklarla denetlenip
değerlendirilmeli ve sistem sürekli olarak geliştirilip çağdaş bir seviyede tutulmalıdır.
Sektörel afet risk değerlendirmesinin kapsamı ve kapasitesi geliştirilmelidir. Bu çerçevede aşağıda
verilen hususların dikkate alınmasında yarar görülmektedir:
Her türlü afet tehlikesini kapsayan bütünleşik tehlike ve risk haritaları hazırlanmalı, bu
çalışmalar sürekli güncel tutulmalı ve her kademedeki karar alma sürecine entegre edilmelidir.
Sismik, hidrolojik, meteorolojik, ekolojik vb. afet tehlike ve risk haritalarının sayısal ve detaylı
bir şekilde hazırlanabilmesi için ilgili kuruluşlardaki mevcut insan kaynağı ve teknik kapasite,
yatırım ve eğitimler ile sürekli güçlendirilmelidir.
İdari, hukuki ve mali konularda çalışanların dışında, ARA ile ilgili istihdam edilecek personelin
mühendisler arasından seçilmesine özen gösterilmelidir. Afet Yönetimi ve ARA konularında
yüksek lisans ve doktora yapılmasını teşvik etmeye yönelik istihdam politikaları
geliştirilmelidir.
Enerji, alt yapı, şehir ve bölge planlama, arazi kullanımı, finans ve sigorta, tarımsal üretim ve
gıda güvencesi, turizm, salgın hastalık, su kaynakları vb. gibi sektörel risklerin de
değerlendirilmesi ve yönetilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla afet ve acil durum
yöneticileri arasında işbirliği ve yardımlaşmaya gidilmelidir.
Mevcut kentsel dokuların ve yapıların afetlere karşı durumunu ortaya koyacak envanter
çalışmaları önem arz etmektedir. Ülkemizde özellikle başta deprem, sel, çığ, heyelan olmak
üzere tüm afetler için ayrı ayrı geliştirilecek standart bir “hızlı değerlendirme formu”
kullanılarak binalar deprem, vb. afet riski açısından değerlendirilmeli ve yapı envanteri
çıkarılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Hidroloji, meteoroloji, sismik ve hava kalitesini izleme ağlarının geliştirilmesi, orman yangınlarından
korunma sistemlerinin kurulması ve tüm afet risk azaltma çalışmalarından sorumlular arasında işlevsel
yatay ve dikey bağlantıların sağlanması yoluyla devamlı ve gerçek zamanlı bilgi toplama ve
paylaşımının modernize edilmesi gerekmektedir. Afet erken uyarı sisteminin 112 sistemiyle birlikte iki
yönlü işlerliği sağlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
MGM’nin bölgesel işbirlikleri yoluyla kapasitesini geliştirebileceği anlaşılmıştır. Bu nedenle MGM
Güneydoğu Avrupa’da hidro-meteorolojik afet risklerini azaltma konusunda daha yoğun bir bölgesel
işbirliğine gitmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile hidroloji (subilim) ve meteoroloji hizmetlerinin işlevsel
işbirliğinin, kurumlar arasında farklı tehdit düzeyleri ve önceki afet olaylarından çıkarılan sonuçlara
bağlı standart operasyon prosedürleri hazırlanarak ve ortak eğitimler yapılarak güçlendirilmesi
gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
İklim değişimiyle ilgili politika, planlama ve uyum programları ARA stratejisiyle bütünleştirilmelidir.
Bu çerçevede aşağıda yer alan hususların dikkate alınmasında yarar görülmektedir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Afet yönetimi ve iklim değişimi çalışmaları koordine edilmelidir.
Türkiye’deki afet mevzuatında kuraklık da kesin bir şekilde afet kapsamı altına alınmalıdır.
Küresel iklim değişimine bağlı olarak gelecek yıllara ait kuraklık riskleri belirlenerek tedbirler
alınmalıdır. Bu çalışmalar “Kuraklık Risk Yönetimi” çalışmaları altında toplanmalıdır.
Kuraklığın etkilediği bölgelerde kuraklık olayına bakış açısının değiştirilmesi ve kuraklıkla risk
azaltma yöntemi ile mücadele edilmesi sağlanmalıdır. Örneğin, Konya havzasında tarımsal ve
genel amaçlı su kullanımı denetim altına alınmalı, bu bölgedeki sulu tarım ve ürün deseni
yeniden değerlendirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Türkiye’de afet risklerini belirleme, değerlendirme, denetleme, azaltma ve erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesi çalışmaları yapılırken cinsiyet duyarlı, engelliler ve özel ihtiyaçlılar da gözetilerek
yapılmalı ve aşağıda verilen gerekli önlemler alınmalıdır:
Cinsiyet duyarlı afet risk azaltma çalışmaları yapılmalıdır.
Kadınların afetlere hazırlık çalışmalarına ve karar verme mekanizmalarına aktif olarak
katılması sağlanmalıdır.
Afetlere müdahale ve erken afet iyileştirme çalışmaları için cinsiyet farklılığı, çocuklar,
yaşlılar, engelliler, yabancılar gibi özel ihtiyaçlılar da dikkate alınarak hazırlık yapılmalı, afet
ve acil yardım planlarında kadınların katılımı ve kapasitesi de göz önüne alınmalıdır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
9.3. Afetlere Karşı Her Düzeyde Güvenlik ve Toplumsal Direnç Kültürü Oluşturulması İçin
Eğitimden Yararlanılması
ARA faaliyetleri her kademede –ilk, orta ve üniversite - eğitim sistemiyle bütünleştirilmelidir.
Afetlerle ilgili var olan farkındalığı artırmak için MEB’nın ARA ile ilgili konuları her kademede milli
eğitim müfredatına alması gerekir. Buna ek olarak, farklı afet risklerini de kapsayan araştırma
programları geliştirmek için üniversiteler ve diğer yükseköğretim kurumları teşvik edilmelidir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu nedenle, formal ve informal afet eğitiminde görev alan eğitmenler düzenli şekilde eğitilmelidir.
”Afet Eğitimi” kursları her kademede uzmanlar tarafından gözden geçirilip geliştirilmeli ve bu kurslar
akademisyenler ve alan uzmanlarının ortak çalışmalarıyla geliştirilmelidir. Basının olumlu etkisini en
üst seviyeye çıkarmak için, medya okuryazarlığı programlarının desteklenmesi gerekmektedir.
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Televizyon şirketleri ve yapımcılarıyla iş birliği halinde, dizi filmler afet farkındalığı yaratma
çalışmalarının bir parçası haline getirilmelidir. Bu amaca ulaşmak için medya çalışanlarının eğitilmesi
gerekmektedir. Kırsal kesimlere ulaşmak amacıyla tiyatro oyunları ve konserler gibi sanatsal
faaliyetlerden yararlanılmalıdır. Afet eğitimiyle ilgili program gelişimi daha kaliteli hazırlanmış
çalışmalar gerektirmektedir. Bu nedenle daha koordineli çalışmalar yürütülmelidir. Afet eğitimine
bağlı tüm eğitsel çalışmaların sürekli olması gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Afetlerle
ilgili eğitimlerde aşağıda verilen hususların dikkate alınmasında yarar görülmektedir:
Afet eğitimlerinin standart içerikleri ve mesajları belirlenmeli ve denetlenmelidir.
Üniversitelerin konuyla ilgili araştırma ve uygulama merkezlerinden faydalanılmalıdır.
Özellikle eğitimcilerin eğitiminin uluslararası seviyede yapılması sağlanmalıdır.
Afet eğitimi yaygın bir şekilde MEB eğitim müfredatında yer almalıdır.
Eğitimlerde çocuk ve yetişkin formatları ve pedagojisi mutlaka dikkate alınmalıdır.
Oluşturulacak bir üst kurul vb. oluşumlar yardımıyla terminoloji/dil birliği sağlanmalı ve afet
bilincine yönelik verilen mesajlar standartlaştırılmalıdır.
Eğitim ve benzeri etkinlikler yapılarak afete hazırlık farkındalığı oluşturulması için sistemli
çalışmalar başlatılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).

Vatandaşın ve medyanın afet riskini azaltmak ve afetlere hazırlık konusundaki farkındalığının
artırılması önem arz etmektedir. Bu nedenle afetlerde bölgesel farklılıklar dikkate alınarak afetlere
hazırlığın halkın gündeminde tutulması için medyada konu hakkındaki yayınların ve kamu
reklamlarının yapılması gerekir. Bunlara ilave olarak erken uyarı sistemleri ve Avrupa acil durum
numarası 112’yle ilgili de halkın bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
MEB, AFAD, meteorolojik ve hidrolojik hizmetleri, üniversiteler, diğer alanların bakanlıkları, Türk
Kızılay Derneği, uzman kuruluşlar ve bireylerden oluşan “Müfredat Revizyonu Çalışma Grupları”
kurularak afet riski azaltma konusunun milli eğitim müfredatıyla bütünleştirilmesi sağlanabilir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ayrıca, ARA, afet ve acil durum yönetimi uygulayıcıları ve toplum üyeleri için, mevcut AFEM ile
AFAD Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin bilgi birikimi ve tesis imkânları kullanılarak bir
“Ulusal Afet Risklerini Azaltma Eğitim Merkezi” kurulmalıdır. En zorlayıcı konulardan biri güvenli
yaşam ve afetlere dirençli toplum kültürünün oluşturulmasıdır. Bu toplumsal kapasitenin gelişimini,
her kademede ARA faaliyetlerinin düzenli şekilde kalkınma planlarına, eğitim faaliyetleri ve senaryo
tatbikatlarına aktarılması gerekir. Ulusal ARA Eğitim Merkezi bu iddialı gündemi destekleyeceği ve
birçok ilgili kurumun kapasitelerini güçlendirme süreçlerine yardımcı olacağı düşünülmektedir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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İtfaiye erlerinin eğitimi için ulusal bir mükemmellik merkezi kurulmalı, yangınlara etkin bir müdahale
için, eğitim, ekipman, tesis ve operasyon prosedürlerin standartlaştırılması yoluyla, itfaiye
teşkilatlarındaki gelişmelerin koordine edilmesinde ve böylece bölgesel işbirliği ve uyumun
geliştirilmesinde yarar görülmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Toplumun çeşitli tehlikeler, afet riskleri ve afetlerden korunma konusunda mevcut bilgiye kolayca
ulaşabilmesi, bu bilginin kullanılabilmesi ve bilginin tüm hedef kitlelere uygun mesaj ve yöntemlerle
ulaştırılmasında gerekli kolaylığın sağlanması ve gelişmiş teknolojilerin sağladığı imkânların
kullanılması teşvik edilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu doğrultuda aşağıda verilen faaliyetlerin
ilgili kuruluşlar tarafından uygulamaya geçirilmesinde yarar görülmektedir:
Farklı hedef kitleleri için, farklı mesajlar belirlenip uygun medya araçları kullanılarak sürekli
olarak denetlenip, değerlendirilerek geliştirilen bilinçlendirme kampanyaları yapılmalıdır.
Çocuklara yönelik afet eğitim web siteleri açılmalıdır.
Kurumlarda bulunan afet konusundaki bilgiler vatandaşların anlayabileceği şekilde paylaşıma
açılmalıdır.
Afet yönetimi için üretilen veriler kurumlar arası paylaşıma açılmalıdır.
Bilginin sunulması ile ilgili gerekli koordinasyon sağlanmalıdır.
Bilgi paylaşımı işbirliğinin sağlanabilmesi için geçmişe dönük tüm afet verileri AFAD
tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Afet Arşiv sisteminde toplanmalıdır.
Yapılacak çalışmalar için gönüllülük sistemi oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).

9.4. Öncelikli Risk Faktörlerinin Azaltılması
Afet öncesinde illerde afet risklerini azaltmak için kapsamlı risk azaltma programlarının ve planlarının
geliştirilmesini teşvik etmek, ulusal, bölgesel ve sektörel risk azaltma çalışmalarını koordine etmek,
devlet yardımı yerine sigorta sisteminin etkinleşmesini sağlamak ve benzer uygulamalar için “Ulusal
Afet Riski Azaltma Stratejisi ve Uygulama Planı” hazırlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Bu
doğrultuda aşağıda yer alan hususların dikkate alınmasında yarar görülmektedir:
Depreme karşı dayanıklı olmayan mevcut binaların önemli bir kısmının ruhsatsız (kaçak)
olması güçlendirmenin önünde yasal bir engel olarak durmaktadır. Konuyla ilgili tüm kurumlar
işbirliği yaparak hukuksal ve sosyal çözümler üretmelidir.
Bu güne kadar ARA için yapılan çalışmaların çoğu teknik ağırlıklıdır. Sonuç alınmasının
önünde engel olarak duran hukuki, idari ve mali konular da yeterince ele alınarak çözümler
üretilmelidir.
“Adli Meteoroloji” (Forensic Meteorology) konusunun Türkiye’de de geliştirilmesi ve
kurumsallaştırılması için çalışılmalıdır.
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Hükümet ve yerel yönetimler en fazla risk altında olan şehirlerdeki muhtaç kesimlerle birlikte
çalışarak onların karşı karşıya oldukları riskleri belirleyip azaltmalıdır.
Gelecekte ortaya çıkabilecek olan afet risklerine yönelik önlemler, tüm yardım, yeniden
yapılanma ve iyileştirme programlarında dikkate alınmalıdır.
Risk azaltmaya yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına da kaynak ayrılmalıdır. Risk
analizi için kullanılan modern model ve yöntemlerden ülkemize uygun olanları belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Afetlerle ilgili, devletin koordinasyonunda, afetzedelere ve afet riski altındaki vatandaşlara
uygun şartlarda krediler sağlanmalıdır.
Ülkemize ait bütünleşik afet tehlike ve risk haritaları detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu
doğrultuda maddi kayıpların en aza indirilmesi için önlemler alınmalı ve sigorta sektörü etkin
bir şekilde bu alana dâhil ve teşvik edilmelidir.
Şans ve talih oyunlarından elde edilen gelirlerden afet riskini azaltmak için belirli oranda pay
ayrılmalıdır.
Afetlere karşı savunmasız yapı stokunun iyileştirilmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin
gerçekleştirilmesinde, finansal modellerin oluşturulması, harç ve vergilerde muafiyet, ucuz
kredilerin kullandırılması gibi mali konularda ilgili kurumlar işbirliği yaparak kolaylıklar
sağlamalı ve çözümler üretmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Uluslararası işbirliği ve ortaklıklarla desteklenen sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması, iyi
yönetim ve afet riskinin azaltılması çalışmaları birbirini tamamlayan politikalardır. Ülkemizde risk
yönetimi ve risk azaltma konusunda kurum ve kuruluşlarda gerekli kapasitelerin oluşturulması için
çalışmalar yapılması şarttır. Afet risk yönetimi, etkili bir şekilde kalkınma uygulamalarının ayrılmaz
bir parçası haline getirilmediği sürece ekonomik sorunlar büyümeye devam edecektir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Özel risk faktörlerinin azaltılmasıyla ilgili bilimsel çalışma ve araştırmalar teşvik edilmeli ve
desteklenmelidir. Ülkemizi etkileyen büyük tehlikeler iyi bilinmesine karşın bu tehlikelerin detaylı
etkileri, bu tehlikelerin ayrıntılı etkileri ile bu tehlikeler dikkate alınarak düzenlenmiş hassas noktalar
ve tehlikelere karşı koyabilmek için gereken yeterliliklerle ilgili çok az şey bilinmektedir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Artmakta olan iklim, sismik ve jeolojik kaynaklı riskler göz önüne alınarak, risk azaltma çalışmalarıyla
ilgili ulusal kapasite geliştirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bölgedeki uluslararası kurum ve/veya kuruluşlarla ağ iletişiminin geliştirilmesi ve bu kuruluşların
Türkiye’deki ARA’ın güçlendirilmesi için sürece katılımları artırılmalıdır. ARA ile ilgili gözlem
verilerinin, bilgi, teknoloji ve uzmanlık alış verişini sağlamak için bölgesel ve uluslararası işbirliğini
artırmak, araştırma bulgularını, çıkarılan sonuçları ve iyi uygulamaları paylaşmak, ortak eğitim ve
uygulamalara katılmak ülkemizdeki ARA çalışmalarını güçlendirmeye, geliştirmeye ve her kesimde
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farkındalık yaratıp kalkınma önlemlerinin yeterliliğini artırmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
İlgili bakanlıklar ve kuruluşlar meteorolojik ve hidrolojik hizmetleri arasında güçlü ortaklık ve iş
birliği yapılmasının yanı sıra Güneydoğu Avrupa ve AB ülkeleriyle kapsamlı bölgesel işbirlikleri
yoluyla orta ve uzun vadede ulusal kapasite geliştirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet risk azaltma çalışmaları kapsamında, afet riskini de azaltacak şekilde kapsamlı, zorunlu,
ödüllendirici ve caydırıcı sigortacılık düzenlemelerine gidilmelidir.
9.5. Her Düzeyde Etkili Müdahale İçin Afete Hazırlığın Güçlendirilmesi
Afetlere karşı hazırlığın güçlendirilmesi için “Ulusal Afet Müdahale Planı” oluşturulurken kamu
kuruluşlarının yanında sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün katılımı da sağlanmalıdır.
Afetlere karşı etkili müdahale edebilmek için aşağıda verilen hususların dikkate alınmasında yarar
görülmektedir:
Afet ve acil yardım planları hazırlanırken il ve ilçe düzeyinde, valilik, kaymakamlık, kurum
kuruluş ve belediyelerin hazırladığı planların, işlevsel, benzer bir plan felsefesi ve formatında
hazırlanması gerekmektedir. Planlar, valilikler düzeyinde koordine edilerek uluslararası
normlarda hazırlanmalıdır.
Sivil toplum kuruluşlarının afete hazırlık ve zarar azaltma konusunda yaptıkları
çalışmalarından yararlanılmalı ve bunlara resmi çalışmalara aktif bir şekilde katılma şansı
verilmelidir. Resmi politikalar oluşturulurken sivil toplum kuruluşlarının da sürece aktif olarak
katılmaları sağlanmalıdır.
Afet ve acil yardım planları kapsamında yerel yönetimlerin afet hazırlığındaki ve afet
esnasındaki uygulamalarda rollerinin artırılması için kapasitelerinin geliştirilmesi
gerekmektedir.
Afetzedeler için kullanılacak olan tahliye, toplanma, yaralı toplama, geçici barınma, dinlenme,
depolama, dağıtma, sahra hastanesi, heliport, üs, komuta vb. amaçlı alanlar afete hazırlık
aşamasında şehir planları üzerinde belirlenmelidir. İmar planları yapılırken bu tür afet acil
yardım tesisleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Afetlere hazırlık çalışmalarını teşvik etmek için acil yardım ödenekleri yeniden düzenlenmeli
ve kapsamları genişletilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Her düzeyde etkili acil durum müdahalesi için afete hazırlık ve afet zarar azaltma çalışmaları etkin bir
şekilde yapılmalıdır. İlk olarak acil durum planları zarar görebilecek toplumların bireysel ihtiyaçlarına
yönelik olmalıdır. İkinci olarak, afet acil yardım planları ve planlamasının her düzeyde sistemli olarak
geliştirilmesi için gerekli insan, malzeme ve yatırım kaynaklarıyla desteklenen kılavuzlar
oluşturmalıdır. Afetlere müdahale işlemleri acil durumlara uyumlu hale getirilmeli ve terminoloji ve
kapasite gelişimi standart hale getirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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Türkiye’de afet riskleri ve afetlere hazırlığın önemiyle ilgili halkın farkındalığının artırılıp, eyleme
geçmesi ve davranış değişikliğinin güçlendirilmesi, için sürdürülebilir halk eğitim kampanyaları
yapılmalı ve toplumun her kademesinde afete hazırlık kültürü oluşturulmalı ve geniş toplumsal
katılımı canlandırmak amacıyla medyanın katılımı teşvik edilmelidir.
Afetlere müdahale konusunda aşağıda verilen hususların dikkate alınmasında yarar görülmektedir.
Halk, afet riskleri konusunda bilinçlendirilmelidir.
Afet riski azaltılması ile ilgili konular ilkokuldan itibaren müfredata konulmalı ve bu eğitimler
için formatör eğitimciler yetiştirilmelidir.
Toplumsal bilincin sağlanması için uluslararası normlarda planlanmış tatbikatlar yapılmalıdır.
Tatbikatların eğitici, öğretici, aile, kurum ve yerel yönetimlere ait afet ve acil yardım planlarını
geliştirici nitelikleri olmalıdır.
Yerel ve ulusal medyada afetlerle ilgili eğitici programlar yapılmalıdır. Toplum medya
kanalıyla afetlere hazırlık için yönlendirilmelidir.
Kamu özel ortaklıklarıyla elde edilen başarılara katkıda bulunmak üzere özellikle sigorta şirketlerine
önem verilerek, özel sektörün ARA faaliyetlerine katılımı artırılmalıdır. Özel sektörün risk analizleri
ve erken uyarı sistemleri gibi afet öncesi faaliyetlere daha fazla önem vermesi ve bu alana daha fazla
kaynak tahsis etmesi ancak afetlere karşı sigorta, reasürans ve mali risk paylaşım mekanizmalarının
geliştirilmesi yoluyla sağlanabilir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülkemizde orman yangınları riskine hazırlık ve önleme çalışmalarının daha etkili yapılmasını
desteklemek için bölgesel ve uluslararası bağlantılar güçlendirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülkemizde genel olarak ihmalkârlıklar ve anız yakması sonucu meydana gelen orman yangınlarının
sayısında ve etkilenen bölgenin büyüklüğünde artış olmuştur. Orman yangınlarının etkisini azaltmak
için hazırlıklı olmak orman idaresi, yerel yetkililer, hidro-meteoroloji hizmetleri ve halkın yanı sıra
sivil acil durum yetkilileri (özellikle itfaiyeciler) arasında koordinasyon mekanizmaları kurulmasını
gerektirmektedir. Yangın riskine karşı bölgesel işbirliği bölgede artan yangın riski göz önüne alınarak
güçlü bir şekilde geliştirilmelidir. Mevcut bölgesel işbirliği bu tür gelişmeler için iyi bir temel
oluşturacaktır. Türkiye’de acil durum müdahalesi ve hazırlık eğitiminin bir parçası olarak afet
senaryolarına yönelik tatbikatlar (egzersizleri, oryantasyonları, işlevsel ve masa başı tatbikatlar)
artırılmalıdır. Artan afet tecrübeleri, afet anlayışının ve çıkarılan derslerin saha ya da sınıf ortamında
her türlü senaryo tatbikatıyla müdahale ve hazırlık prosedürlerinin uygulanmasında kullanılmalıdır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Halkın katılımı ile tatbiki ve teorik olarak bölgesel bazda yapılacak afet eğitim programları
doğrultusunda, muhtarlık birimleri ve okul bölgeleri esas alınmalı, muhtarların ve okulların koordineli
olarak çalışmaları neticesinde, afet zararlarını azaltma ve afetlere hazırlık hassasiyet ve bilinç
düzeyinin yükseltilmesi sağlanabilecektir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afetlere etkin müdahale için acil durum haberleşme altyapısı, şehirlerde tahliye koridorları, toplanma,
geçici barınma, bakım, lojistik vb. afet destek merkezleri ve acil durum tesisler yanında afetlerde
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kullanılacak olan kentsel-sosyal donatılar belirlenmeli, eksikler tamamlanıp geliştirilmeli ve mekânsal
planlamalarda dikkate alınmalıdır. AFAD bünyesinde bir “Uluslararası Afet Simülasyon Tatbikat
Merkezi” kurulmasında yarar görülmektedir. Bu merkez, tüm afetlere hazırlık ve müdahale hedeflerine
hizmet için kaynakların birleştirilmesi, yeterliliğin en üst düzeye çıkarılması, tüm ilgililere
sürdürülebilir tatbikat ve eğitim desteği verilmesi için gelişmiş bir tesis olmasında yarar görülmektedir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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BÖLÜM 10
TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİ KONUSUNDA HAZIRLANAN STRATEJİ BELGELERİ
VE YAPILAN TOPLANTILAR 5
Giriş
Türkiye’de yaşanan hemen her büyük afet olayı sonrasında, temeli 1940’lı yıllarda atılan afet yönetim
sistemimiz çeşitli açılardan eleştirilmiş ve genellikle afet sonrasında bazı idari ve yasal düzenlemeler
yapılarak günümüze gelinmiştir. Aslında Dünyada da afet yönetim sistemleri benzer gelişim ve
değişim göstermiştir. Ancak ülkemizde yapılan düzenleme ve değişimler, bir sistem yaklaşımı ile
sorunların çözmümü yerine, o anda karşılaşılan güncel sorunlara yüzeysel çözümler üreterek ve hiçbir
şekilde afet olaylarının altında yatan temel etmenlere kalıcı çözümler üretmeden yapılmıştır.
Dolayısıyla yapılan değişikliklerde, zarar azaltma ve önceden hazırlık çalışmalarını esas alan ve
güçlendiren çalışmalar yerine, olay sonrasında ortaya çıkan sorunlara çözüm arayan ve yara sarma
mantığını esas alan değişiklikler şeklinde olmuştur.
Ancak 1990’lı yılların başından itibaren, afet olayları politik, ekonomik, sosyal ve yönetsel boyutları
ile yakın geçmişteki ilk kent depremi olan 13 Mart 1992 Erzincan depremi ile gündeme gelmeye
başlamıştır. 1990’lı yıllardan günümüze kadar afet yönetim sistemimizi bir sistem yaklaşımı ile
bütünsel olarak inceleyen birçok araştırma ve yayın bulunmaktadır.
Bunlar arasında;
TBMM Meclis Araştırma Komisyonları, DPT Doğal Afetler Özel İhtisas Komisyonu, Sayıştay,
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Doğal Afetler Koordinasyon Baş
Müşavirliği, Ulusal Deprem Konseyi, MGK Genel Sekreterliği, Türk Mimar ve Mühendisler Odası
Birliği (TMMOB), Dünya Bankası, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi (İTÜ AYM)
ile İçişleri Bakanlığı Strateji Merkezinin birlikte hazırladıkları rapor, Aralık 2002’de Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) tarafından düzenlenen Uluslararası Sempozyumun nihai
raporu gibi çok sayıda kurum, kuruluş ve komisyonlarca hazırlanmış raporlar sayılabilir.
10.1. Kentleşme Şûrası
2010 yılında gerçekleştirilen Kentleşme Şûrası çalışmaları sonucunda hazırlanan Bütünleşik Kentsel
Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (KENTGES, 2010-2023) Yüksek Planlama Kurulu’nun 25.10.2010
tarih ve 2010/34 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 04.11.2010 tarih ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu planda;
i) afet yönetim sisteminin bütüncül ve etkin bir hale getirilmesi,
ii) afet tehlikeleri ve risklerinin tespit edilerek risk azaltmaya yönelik süreçlerin etkinleştirilmesi ve
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Bu bölümün oluşturulmasında büyük ölçüde Kalkınma Bakanlığı’nın 2014 yılında hazırladığı “Afet Yönetiminde Etkinlik”
Onuncu Kalkınma Planı (2014‐2018) Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndan faydalanılmıştır.

139

iii) şehircilik ve planlama mevzuatının afet ve yerleşme risklerinin azaltılmasını sağlamak üzere,
tehlike, risk analizi ve sakınım planlamasını kapsayacak düzenlemelerle afetlere etkin müdahale
sağlanması yönünde strateji ve eylemler belirlenmiştir.
Konuyla ilgili ve sorumlu kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda söz konusu
strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmalar yapmakta böylece planlı, sağlıklı ve
güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadırlar (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.2. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023)
UDSEP-2023 planı; depremlerin neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel zarar ve
kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla AFAD, Deprem Danışma Kurulu marifetiyle
hazırlanmıştır. 2012-2023 yılları arasını kapsayan UD23 SEP-2023 planı Afet ve Acil Durum Yüksek
Kurulu’nun 09.08.2011 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve 18.08.2011 tarihli ve 28029 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Planın amacı;
Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve
kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve
Depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır.
Plan her ne kadar ülkemizin en önemli afet sorunu olan deprem konusuna odaklansa da bu stratejideki
eylemlerin temel işleyişi ve mantığı diğer afetler içinde uygulanabilir niteliktedir. UDSEP-2023
stratejik planının başarısı birey, toplum ve ülke olarak sahiplenilmesine, destekletilmesine ve belirtilen
eylemlerin hayata geçirilmesine bağlıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
UDSEP-2023 kapsamında zarar azaltma aşamasında yapılacak çalışmalar, sorumlu kuruluşların
önderliğinde ilgili paydaşlara zamanlama yapılarak görev olarak verilmiştir. Zarar azaltma faaliyetleri
kapsamında daha üst ölçek olan Ulusal Afet Stratejisi de yine AFAD tarafından çalışılmakta,
paydaşlarla toplantılar düzenlenerek görev tanımları netleştirilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.3.TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Meclis Araştırma Komisyonu
TBMM’de, İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin ve buna bağlı olarak alınacak tedbirlerin
belirlenmesi konusunda farklı partilere mensup milletvekilleri tarafından meclis araştırma komisyonu
kurulmasına dair farklı tarihlerde verilen on adet önerge doğrultusunda 12.01.2010 tarihinde 953 sayılı
TBMM kararı ile “Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi” amacıyla 16 üyeden oluşan meclis araştırma komisyonu kurulmuştur. Komisyon
çalışmalarını 08.07.2010 tarihinde tamamlayarak hazırlamış oldukları raporu TBMM başkanlığına
sunmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Komisyon raporunun;
İlk bölümünde, komisyonun kuruluşu, yaptığı toplantılar, bilgi talepleri, yerinde inceleme
faaliyetleri ve diğer çalışmaları genel bir biçimde özetlenmiştir.
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İkinci bölümde, 1999 yılında meydana gelen depremlerin ardından günümüze kadar yapılan
zarar azaltma ve iyileştirme çalışmaları üzerinde durulmuştur. Böylece raporun ilk iki
bölümünde deprem konusunda kurumsal kapasitenin ve mevcut kaynakların analizine imkân
sağlayacak veriler ortaya konmuştur.
Üçüncü bölümde depremle ilgili çözülmesi gereken sorunlar tespit edilmiştir.
Dördüncü bölümünde, deprem özellikli olarak, afet politikasının genel çerçevesi çizilmiş ve
çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak uygulama araçları belirtilmiştir.
Son bölümde ise komisyonun getirdiği öneriler gruplanmış ve bu öneri gruplarının bir eylem
programına dönüştürülmesi hususuna dikkat çekilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.4. Afet Sigortaları Kanunu
17.08.1999 tarihinde meydana gelen ve çok büyük sayıda can ve mal kaybına neden olan İzmit Körfezi
Depreminden sonra kamu otoritesince deprem zararlarının en aza indirilmesi amacıyla alınan
önlemlerden birisi de zorunlu deprem sigortasına ilişkin düzenlemedir. 4452 sayılı Yetki Kanununa
dayanılarak hazırlanan 587 sayılı “Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun Hükmünde Kararname”
27.12.1999 tarihinde yayımlanmasını müteakip 27.09.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Söz konusu KHK ile kapsamdaki meskenler için zorunlu deprem sigortası (ZDS) yapmak üzere Doğal
Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur. 9 aylık bir kuruluş sürecinin ardından DASK,
27.09.2000 tarihinden itibaren teminat sunmaya başlamıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
12 yıl süresince 587 sayılı KHK’ye göre çalışan DASK ve ZDS, 18.05.2012 tarihinde yayımlanan
6305 sayılı “Afet Sigortaları Kanunu” ile daha sağlam bir yasal çerçeveye kavuşmuştur. Yeni Kanunla
birlikte; tapu ve konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su abonelik işlemlerinde de ZDS
kontrolüne başlanmış ve diğer doğal afetler içinde DASK tarafından teminat sunulması mümkün
kılınmıştır. Bu güne kadar bazı yönleri eksik bir yasal düzenleme ile sigortalılık oranı 1999’da yüzde
4’ten 2012’de yüzde 27’ye çıkmıştır. Ancak zorunlu olarak adlandırılan bir sigorta için bu sigortalılık
düzeyi yeterli değildir. Yeni yasanın getirdiği ek kontroller sayesinde sigortalı konut sayısında daha
hızlı bir artış beklenmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.5.Deprem Şûrası
Kapatılan “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”, kurumsal bilinç sorumluluğu altında, geniş katılımlı bir
platform oluşturarak, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin iştirakiyle, deprem konusunda nelerin yapılması gerektiğini
müzakere edip tartışmak ve uygulamaya konulmak üzere geliştirilecek tedbir ve kararları belirlemek
maksadıyla, 29 Eylül - 1 Ekim 2004 tarihleri arasında, İstanbul’da “Deprem Şûrası” düzenlemiştir.
Deprem Şûrası’na 354 Şûra üyesi davet edilmiş olup, 7 ayrı oturumda;
1) Kurumsal Yapılanma,
2) Mevzuat,
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3) Afet Bilgi Sitemi,
4) Mevcut Yapıların İncelenmesi ve Yapı Denetimi,
5) Yapı Malzemeleri,
6) Kaynak Temini ve Sigorta ve
7) Eğitim komisyonlarının raporları görüşülmüş ve değerlendirmeleri yapılmıştır.
Şûra sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesinde afet zararlarının azaltılabilmesi için alınması gereken
önlemler belirlenmiş ve bu önlemlerin ivedilikle alınacağı siyasi otorite tarafından da ifade edilmiştir
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.6. Dokuzuncu Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi
Afetler konusu sürdürülebilir kalkınma üzerindeki önemine bağlı olarak Kalkınma Bakanlığı
bünyesinde yürütülen sektörel faaliyetler arasına alınmıştır. Bakanlar Kurulu’nun 24.04.2006 tarih ve
2006/10399 sayılı kararı ile “Dokuzuncu onuncu Kalkınma Planı Stratejisi (200714-201318)”
benimsenmiş ve 01.07.2006 gün ve 26215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Dokuzuncu
Kalkınma Planı eksen esaslı hazırlandığından ve sektörel gelişmeler ayrı başlık altında
değerlendirilmediğinden afetler konusu Planda ayrı bir başlık altında yer almamıştır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Ancak, kalkınma planlarının 3 yıllık uygulamasına yönelik olan ve 2009-2011 dönemini ve daha
sonraki yılları kapsayan Orta Vadeli Programlarda ve yıllık Programlarda doğal afetlerle ilgili bir
başlık açılmış ve bu başlık altında; afet yönetiminin, merkezi ve yerel düzeyde, yeterli, etkin ve
bütüncül bir kapsamda yürütülmesinin temel amaç olduğu belirtilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu çerçevede orta vadeli programlarda;
Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacağı,
Ülke genelinde doğal afet riski taşıyan yerleşim yerlerinin afet risk düzeyine göre
önceliklendirileceği, riskin planlı bir şekilde azaltılmasına yönelik teknik ve mali çalışmaların
sonuçlandırılacağı, halkın bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler yürütüleceği,
Afet sigorta sisteminin, yaptırımlar dahil olmak üzere, tüm afet türleri ve ülkenin tamamını
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağı ve gerekli yasal düzenlemelerin tamamlanacağı,
Güçlendirme ve dönüşüm ihtiyacı olan yerleşim yerleri ve kamu binaları için programlar
geliştirileceği, gibi tedbirler yer almıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde afetlere ilişkin olarak yürürlüğe giren kanun ve
yönetmelikler ile yapılan önemli çalışmalardan bazıları aşağıda yer almaktadır:
19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi kanunu 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır
(2011).
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İstanbul’da afet risklerinin azaltılması ve acil durum hazırlığına yönelik yürütülen ve yapılan
yatırımlarla özellikle kamu binaları, okullar, hastaneler ve yurtlarda güçlendirme çalışmaları
yapılmıştır. Mevcut yapıların afetlere karşı güçlendirilmesi, afet riski taşıyan yerleşim
yerlerinin afet riski düzeyine göre önceliklendirilmesi, riskli yapıların bulunduğu yerlerde
sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için iyileştirme, tasfiye ve yenileme
koşullarının belirlenmesine yönelik mevzuat oluşturulmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarına afetlerle ilgili maddeler
eklenerek, bu kuruluşlara afet ve acil durum planlarını hazırlama, zarar azaltma çalışmaları
yapmalarını yürütme görevi verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Ülke çapında ve yerel olarak işletilmekte olan zayıf ve kuvvetli deprem kayıt şebekeleri
geliştirilmiş, deprem istasyon sayısı artırılmış ve mevcut istasyonlar günün teknolojisine uygun
olarak modernize edilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanun çıkarılmıştır (2009).
5902 sayılı Kanun ile 2007 yılında kapatılan Ulusal Deprem Konseyi’nin yerine Deprem
Danışma Kurulu oluşturulmuş ve aktif hale getirilmiştir (2009).
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştur (2010).
Kentleşme Şûrası yapılmış ve Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
(KENTGES 2010-2023) Yüksek Planlama kurulu kararı ile kabul edilmiştir (2010).
Afet Risklerinin Azaltılması Platformu kurulmuştur (2011).
İstanbul’un Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi tamamlanmıştır (2009).
Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi kurulmuştur (2010).
Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı (2012-2023) yürürlüğe girmiştir (2011).
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurulmuştur (2011).
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu çıkarılmıştır (2012).
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu (2012) çıkarılmıştır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014)
10.7. Dokuzuncu Kalkınma Planı
Gerçekleştirilen Önemli Projeler

(2007-2013)

Döneminde Afet

Yönetimi

Konusunda

10.7.1. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması
Projesi (İSMEP)
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İstanbul’u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek amacıyla oluşturulan “İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi’nin (İSMEP)” finansmanı için, Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 310 milyon Avro tutarında bir Kredi
Anlaşması imzalanmış olup; söz konusu anlaşma 03.02.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Proje
kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve denetimi İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi bünyesinde
oluşturulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 12.03.2008 tarihinde imzalanan 300 milyon Avro
tutarındaki kredi anlaşması, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 16.09.2010 tarihinde imzalanan
250 milyon Avro tutarındaki kredi anlaşması, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya
Bankası) ile 04.08.2011 tarihinde imzalanan 109.800 milyon Avro tutarındaki ek kredi anlaşması ve
İslam Kalkınma Bankası arasında 04.04.2012 tarihinde imzalanan 243 milyon Avro tutarında kredi
anlaşması ile İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında yürütülen
faaliyetler için sağlanan kredi miktarı 1milyar 213 milyon Avroya ulaşmıştır. Yeni gelen kaynaklarla
birlikte projenin 2018 yılında tamamlanması beklenmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Proje ile, i) afet yönetimi konusundaki kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi, halkın acil
durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin arttırılması; ii) öncelikli kamu binalarının sismik risk
karşısındaki durumlarının incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına bağlı olarak güçlendirilmesi veya
yıkılıp yeniden yapılması; iii) ulusal afet yönetimi çalışmalarının desteklenmesi; iv) kültürel ve tarihi
miras kapsamındaki binaların envanterinin çıkarılması, sismik risk değerlendirmelerinin yapılması ve
projelendirilmesi ile imar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici
önlemler alınarak, İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olması amaçlanmaktadır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.7.2. MTA Diri Fay Haritasının Yenilenmesi
İlk baskısı 1992 yılında 1/1.000.000 ölçekli olarak Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü
tarafından yayımlanan Türkiye Diri Fay Haritası; ülkemiz ve yakın çevresinin güncel tektoniği ve
depremselliği üzerine yapılan çok sayıdaki bilimsel araştırma ve deprem tehlikesinin belirlenmesi
çalışmalarında temel başvuru kaynaklarından birisi olmuştur. Deprem afeti etkisinin azaltılması
çalışmalarında ayrıntılı fay bilgilerine olan ihtiyacın artması haritanın yenilenmesini zorunlu hale
getirmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu ihtiyacı karşılamak üzere MTA Genel Müdürlüğü 2004 yılında, Türkiye Diri Fay Haritasının
Yenilenmesi ve Diri Fay Veri Tabanının Oluşturulması amacıyla bir proje başlatmıştır. Arazi
çalışmaları 2004-2011 yılları arasında sekiz yılda tamamlanan bu araştırma programı kapsamında
ülkenin kara alanlarının tamamı son yirmi yılda kazanılan bilgi birikimi ve gelişen teknoloji
kullanılarak incelenmiş ve yeni diri fay haritaları hazırlanmıştır. Bu yenileme çalışmasında yüksek
çözünürlüklü uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından yararlanılmış, tüm faylar arazide incelenmiş
ve haritalanmıştır. Proje hedefleri kapsamında değişik ölçek kademelerinde diri fay haritaları
üretilmiştir. Bunlar i) Temel Diri Fay haritaları (1/25.000 ölçekli), ii) Türkiye Diri Fay Harita Serisi
(1/250.000 ölçekli) ve iii) Türkiye Diri Fay Haritasıdır (1/1.250.000 ölçekli). 1/250.000 ölçekli
haritalara MTA Genel Müdürlüğü’nün web sayfasından erişilmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Proje kapsamında diri faylar dört alt sınıfa ayrılarak haritalanmış ve her fay bir kimlik numarası ile
tanımlanmıştır. Belirlenen tekçe fay veya çok segmentli fay zonu sayısı 326’dır. Çok segmentli
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faylarla birlikte değerlendirildiğinde, 485 diri fay veya fay segmentinin M:5,5 ve üzeri büyüklükte
deprem üretebilecek boyutta olduğu tespit edilmiştir. Haritalarla birlikte hazırlanan açıklama
kitapçıklarında haritalardaki fayların alansal dağılımlarına ek olarak fayların öznitelikleri (uzunluk,
yaş, kayma türü, fay düzlemi eğimi) verilmiştir. Yeni diri fay haritalarında il, ilçe, belde ve köy
düzeyinde yerleşim merkezleri ile karayolu ve demiryolu ulaşım hatlarına yer verilmiş ve bunlarla diri
faylar arasındaki mekânsal ilişkiler gösterilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Güncellenmiş diri fay haritaları ve ilgili veri tabanı ülke genelinde deprem zararlarının azaltılması
yönünde yapılacak araştırma, planlama ve uygulamaları yönlendirici bilgi altyapısını sağlamaktadır.
Bu kapsamda geliştirilecek ulusal politika, strateji ve fiziki planlamalara katkı sağlayacaktır. Bölgesel
ölçekte ise daha güvenilir deprem tehlike analizlerinin yapılmasına olanak vermektedir. Yenileme
programı kapsamında üretilen haritalar ülkemizde bilinenden çok daha fazla sayıda diri fayın olduğunu
ve ülkedeki deprem tehlikesinin bilinenden daha ciddi boyutlarda ele alınması gerektiğini ortaya
koymuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.7.3. Türkiye Heyelan Haritası Projesi
Ülkemizde depremlerden sonra ikinci derece doğa afetine neden olan heyelanların alansal
dağılımlarının ortaya konulması amacıyla MTA Genel Müdürlüğü Türkiye Heyelan Envanteri Haritası
Projesi 1997 yılında başlatmış ve 2008 yılında tamamlanmıştır. Projede heyelanlar hareket tipleri
(sadece kayma ve akma), aktivite durumları (aktif ve aktif olmayan) ve görece derinlikleri (sığ: d≤5m
ve derin: d>5m) gibi öznitelik değerleri göz önünde bulundurularak Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında
sayısallaştırılmış ve arşivlenmiştir. Proje kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 17.000 km2 alan
kaplayan, 65.000 den fazla heyelan haritalanmıştır. Haritalanan heyelanlar tüm ülkeyi kapsayan 18
adet 1/500.000 ölçekli paftalar halinde, bölgesel jeoloji, jeomorfoloji, tektonik ve depremsellik ile
iklimsel özelliklerin de özetlendiği açıklamalı kitapçıklarıyla birlikte basılmıştır. Ayrıca, ülke
genelinde heyelanların mekânsal dağılımı ve heyelanlarla ilgili temel bilgilerin ortaya konulması
amacıyla 1/1.500.000 ölçeğinde Türkiye Heyelan Haritası basılmıştır. 1/500.000 ölçekli heyelan
envanter haritası (kitapçıkları ile) ve 1/25.000 ölçekli sayısal heyelan envanter haritaları, MTA Genel
Müdürlüğü’nde hizmete sunulmuştur (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.7.4. Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi
Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)
arasında, Japonya’nın afet eğitimi konusundaki deneyimlerinden yararlanmak üzere 18.10.2010
tarihinde Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesini hayata geçirmek üzere bir protokol imzalanmıştır. MEB
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)
işbirliğinde yürütülmekte olan projenin genel amacı, ülke genelinde ilk ve ortaöğretimde afetler ve afet
risk yönetimi konusunda bilgi ve farkındalığın geliştirilmesi ve okul afet yönetimi kapasitesinin
güçlendirilmesidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Bu kapsamda, Marmara Bölgesinde bulunan 8 il (İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli,
Sakarya, Tekirdağ, Yalova) ile Bolu ve Düzce illerinde toplam 80 pilot okulda eğitim verilerek, okul
yönetici ve öğretmenleri, öğrenciler ve velilerde afet bilincinin geliştirilmesi, afete hazırlıklı olma
kültürünün oluşturulması ve okul afet ve acil durum yönetimi planlarının en iyi şekilde hazırlanılması
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ve uygulanılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Pilot uygulamanın ardından, proje eğitim ve
uygulamalarının ülke geneline yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.7.5.Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi
Kızılay, 1999 depremleri sonrasında hem yerel hem de uluslararası çabalar ve Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC’nin) desteği sonucu yeniden yapılandırılmıştır. Kızılay risk
azaltma çalışmaları için farkındalık yaratmak üzere gönüllüler ve toplum liderleri (yerel liderler, dini
liderler ve öğretmenler) ile işbirliği yaparak şube bazında kapasitesini geliştirmektedir. Örneğin,
Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi ve Afet Zararlarını Azaltma Programı risk azaltmaya
yönelik çalışmalardır. Kızılay 2007’de afet bilincini geliştirmek ve kurumlar arası işbirliği sağlamak
amacıyla bu çalışmaları başlatmıştır. Kızılay tarafından hazırlanmış olan “Güvenli Yaşamı
Öğreniyorum” adlı eğitim kitabı afet bilincini öğretebilmek amacıyla 900,000’den fazla ilköğretim
öğrencisine ulaştırılmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
10.7.6. Sivil Savunma Haber Alma, Yayma, İkaz ve Alarm Sistemi Projesi
Bu projenin amacı hava saldırıları veya afetler nedeniyle kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer
madde üreten, depolayan veya bu maddelerle çalışan tesislerde meydana gelecek kaza durumlarında,
kurumların ve halkın önceden uyarılarak gerekli önlemleri almasını sağlamak, can ve mal kayıplarının
en aza indirmektir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).

Afet Yönetim sistemimiz içerisinde ana aktörler olan Başbakanlık Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık
ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü birleştirilerek doğrudan Başbakan veya
görevlendireceği bir Başbakan Yardımcısına bağlı, konularında uzman kişilerden oluşan, idari
ve mali özerkliğe ve yeterli mali kaynağa sahip bir “Afet İşleri Müsteşarlığı” şeklinde yeniden
yapılandırılması veya özerk bir üst kurum örgütlenmesi yoluna gidilmesi (Kurumsal Yapılanma
Komisyon Raporu, 4-20),
Yukarıda sayılan kuruluşların birleştirilerek İçişleri Bakanlığına bağlı “Türkiye Acil Durum
Yönetimi Kurumu” adı altında bir genel müdürlük olarak yeniden yapılandırılması (Kurumsal
Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20),
Mevcut kurum ve kuruluşların iç içe girmiş olan görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden
düzenleyerek, daha etkili, verimli ve koordineli çalışmalarını sağlayacak yasal ve kurumsal
düzenlemelerin yapılması (Kurumsal Yapılanma Komisyon Raporu, 4-20),

Bunların dışında münferit öneriler olarak da yeni bir “Afet İşleri Bakanlığının” kurulması, yeni bir
“Şehirleşme, Konut ve Çevre Bakanlığı” veya “Afet ve Sivil Güvenlik Bakanlığı” kurulması gibi
önerilerde bulunmaktadır.
Yerel düzeyde ise, tüm raporlardaki ortak nokta, “yerel yönetimlere (il özel idareleri ve belediyeler)
afet yönetiminin zarar azaltma ve hazırlıklı olma aşamalarında daha belirgin görev, yetki ve
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sorumluluk vermek, yerel yönetimleri bu görevleri yürütebilecek şekilde yeniden yapılandırmak, mali
imkân ve kaynaklarını artırmak ve kamu tüzel kişileri, sivil toplum kuruluşları (Meslek Odaları,
İtfaiye, Kızılay gibi) ve halkın mahalle örgütlenmeleri kanalıyla yerel ölçekteki afet yönetim
sisteminin afet öncesi ve afet sonrası faaliyetlerine etkin olarak katılımını sağlamak” olarak
özetlenebilir.
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BÖLÜM 11
ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI: 2012-2023

6

Türkiye; jeolojik yapısı, topoğrafyası ve iklim özellikleri nedeniyle, başta depremler olmak üzere,
insanlar için afet sonucu doğuran tüm tehlike ve tehditlerle sık sık karşılaşmış, deprem ve diğer
afetlerle baş edebilme konusunda Cumhuriyet döneminden bu yana önemli gelişme ve deneyimler
sağlamış bir ülkedir. Ancak, ülkemizde 1950'1i yıllardan sonra yaşanan hızlı göç ve denetimsiz
kentleşme ve yapılaşmanın yanı sıra, hızla gelişen sanayi süreçleri, kentlerimizin başta depremler
olmak üzere tüm doğal, teknolojik, çevresel ve insan kaynaklı tehlikelere karşı dirençsiz ve
savunmasız bir biçimde büyümesine neden olmuştur.
11.1. Temel Amaç
Özellikle 1999 yılında yaşanan Kocaeli ve Düzce depremleri sırasında meydana gelen çok önemli
düzeydeki can ve mal kayıpları ile ekonomik, sosyal ve çevresel zararların gerçekleşmesi, geleneksel
yara sarma yaklaşımı yerine olası zarar azaltma (risk azaltma) çalışmalarının ön plana çıkmasına neden
olmuştur. Bu nedenle deprem riskini azaltmada ve depremle baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir
toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili ARGE
faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez "Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı"
hazırlanmıştır. Bu planın ana amacı, "depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal,
çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli,
hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır."
11.1.1. Ana Gelişme Eksenleri, Hedefler ve Planın Hazırlanma Yöntemi
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Danışma Kurulu
(DDK) tarafından depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri
belirlemek amacıyla 2010 yılı içerisinde "Deprem Stratejisi Geliştirme Çalışması" süreci başlatılmıştır.
Bu süreç kapsamında, DDK üyelerinin yanı sıra, bu üyelerce davet edilmiş uzmanların da katılımıyla
aşağıda belirtilen alt çalışma komisyonları oluşturulmuştur.
Komisyon A: Deprem bilgi alt yapısına yönelik araştırmalar alt çalışma komisyonu.
Komisyon B: Deprem tehlike analizleri ve haritaları alt çalışma komisyonu.
Komisyon C: Deprem sakınım planları (senaryo-risk analizleri) alt çalışma komisyonu.
Komisyon D: Deprem güvenli yerleşme ve yapılaşma alt çalışma komisyonu.
Komisyon E: Eğitim ve halkın bilinçlendirilmesi alt çalışma komisyonu.
Komisyon F: Tarih ve kültür mirasının depremden korunması alt çalışma komisyonu.
Komisyon G: Mevzuat geliştirme ve finansal düzenlemeler alt çalışma komisyonu.
6

Bu bölüm AFAD tarafından hazırlanan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2012‐2023” adlı çalışmasından alınmıştır.

148

Komisyon H: Kriz yönetimi alt çalışma komisyonu.
Yukarıda anılan alt çalışma komisyonları; ayrıntılı raporlarını hazırlayarak AFAD'a sunmuşlar ve 2010
Aralık ayında yapılan dördüncü DDK toplantısında bu raporlar kurulca uygun bulunmuştur. Bu
raporlarda; her alt çalışma komisyonunun ilgi alanlarına yönelik sorunlar, hedefler, stratejiler ve
eylemler gerekçeleriyle birlikte belirtilmiş, ayrıca bir tablo halinde de özet olarak verilmiştir. Ancak,
alt çalışma komisyonları raporlarındaki tekrarları önlemek, dil birliğini sağlamak ve uygulanması
önerilen hedef, strateji ve eylemleri tek bir metin halinde birleştirmek amacıyla bir alt komisyon
kurulması kararlaştırılmıştır. Alt Komisyon tarafından hazırlanmış olan bu taslak "Ulusal Deprem
Stratejisi ve Eylem Planı-2023" (UDSEP-2023)' ün hazırlanması sırasında, alt çalışma komisyonlarına
ait raporların içeriği ile KENTGES stratejisi ve eylem planı ve diğer ilgili bakanlık, kurum ve
kuruluşların deprem ve diğer afetlere yönelik planlanmış hedef ve stratejileri esas alınmıştır. Bu
yaklaşımla bütünleşik Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı taslağı oluşturulmuştur. UDSEP'in ileri
ki bölümlerinde verilen hedef, strateji ve eylemler aşağıda belirtilen üç ana eksende gruplandırılmıştır.
1) Depremleri öğrenmek,
2) Deprem güvenli yerleşme ve yapılaşma,
3) Depremlerin etkileriyle baş edebilmek.
Eylemlerin gerçekleşme dönemleri olarak Kısa Vadeli (2012-2013), Orta Vadeli (2012-2017) ve Uzun
Vadeli (2012-2023) kavramları esas alınmıştır. Strateji ve eylem planı ayrıca bir özet tablo şeklinde de
raporun sonunda sunulmuştur. Bu tablonun belirlenmesinde, 201 O yılında T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından 2010-2023 yılları arası için hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından da
kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlanan "Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı
(KENTGES)’nında kullanılan formattan da yararlanılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Eylem
türleri de İşbirliği ve Koordinasyon (İK), Mevzuat Düzenlenmesi (MD), Kurumsal Yapılanma (KY) ve
Kapasite Geliştirme (KG) şeklinde dört başlık altında değerlendirilerek, bunların kısaltmaları strateji
ve eylem planı tablosunda belirtilmiştir. UDSEP-2023' ün hazırlanmasında, bu kapsamda yer alan
eylemlerin sürekli kılınacakları ilkesi dikkate alınmıştır. Ayrıca UDSEP kapsamında ülkemiz için
büyük önem arz eden; Kamu-Özel Sektör işbirliği, AB teknik mevzuatı ile uyum sağlama ve deprem
sigortası da dikkate alınmıştır.
11.1.2. Eksenler, Hedefler, Stratejiler ve Eylemler
Eylem tablolarında yapılan kısaltmalar ve açıklamalar aşağıda verilmiştir.
Sorumlu Kuruluş: Eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli alt yapıyı ve/veya işbirliği ve koordinasyonu
sağlayacak görevli kuruluş,
İlgili Kuruluş: Sorumlu kuruluşun eylemi gerçekleştirmek üzere çalışmaya davet ettiği ve çalışmayı
işbirliği ve koordinasyon içerisinde birlikte yürüttüğü kurum ve kuruluşlar,
Gerçekleşme dönemi: Eylemin hazırlık ve gerçekleşmesi için öngörülen zaman dilimi.
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EKSEN A: DEPREMLERİ ÖĞRENMEK
Hedef A.1: Deprem Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi
Deprem bilgi altyapısının geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve bu
altyapıyı oluşturan bilgi ve verinin toplumun kolaylıkla ulaşımına ve yararlanmasına sunulması zarar
azaltma çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.
Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi çalışma/an için
sürekli ve etkin işletilebilen kayıt sistemleri ve gözlem alt yapısı ile yer bilimleri konusunda çok
disiplinli araşt1rmalarm işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerekmektedir.
STRATEJİ A.1.1. Deprem bilgi altyapısı konusundaki AR-GE çalışmalarının koordinasyonu
sağlanacak ve öncelikli AR-GE alanları belirlenerek desteklenecektir.
Eylem A.1.1.1. Araştırıcı ve destekleyici kuruluşların katılımı ile oluşturulacak bir bilimsel
koordinasyon kurulunun desteğinde deprem konusuyla ilgili araştırmalarda öncelikli alanlar
belirlenecek ve bu alanlarda çok disiplinli ve güdümlü araştırma projeleri geliştirilecektir.
Bir deprem kuşağı üzerinde olan ülkemizde depremin doğrudan ve dolaylı zararlarının arzulanan
ölçekte azaltılamadığı, tüm büyük ve hatta orta büyüklükteki depremlerden sonra görülmektedir.
Deprem zararlarının azaltılması çalışmalarındaki başarının, ilgili bilim ve endüstri dallarının bir arada
üretme çabasındaki beceri ile araştırma ve uygulamaların sürdürebilirliğini sağlamaktaki başarıya bağlı
olduğu açıktır. Bu nedenle, depremle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarının önceliklerinin
belirlenerek bu çalışmaları gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

Eylem A.1.1.2. Yer kabuğunun yapısı ve jeodinamik evriminin anlaşılması yönündeki çalışmalara
devam edilecektir.
Büyük bir bölümü yer kabuğunun üst bölümlerinde (üst kabuk) meydana gelen depremlerin oluşum
özellikleri temelde levha hareketlerine bağlı büyük ölçekli deformasyonlarla ilişkili olup, yer
kabuğunun yapısal özellikleri ve jeodinamik davranışı da bu süreçte önemli rol oynamaktadır. Ağırlıklı
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta olan çalışmalarla ilgili ülkemizde bu konuda
gerçekleştirilmiş çalışmaların sayısı oldukça azdır ve bu nedenle konuyla ilgili araşt1rmalann
hızlandırılmasında yarar görülmektedir.
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Eylem A.1.1.3. Kabuk kırılma süreçleri ve deprem dalgalarının yayılım özellikleri konusundaki
araştırmalar desteklenecektir.
Bir bölgedeki deprem tehlikesinin belirlenebilmesi için o bölgedeki kırılma süreçleri ve yer hareketinin
tanımlanması, sığ ve derin sismik dalga yayılımı bilgisi ile yer değiştirme, hız ve ivme değerleri
gerekli olmaktadır. Ayrıca ülkemizde depremlerin kırılma süreçleriyle ilgili olarak bunların mekanik
ve fiziksel açıdan anlaşılmasın sağlayacak sayısal ve deneysel model çalışmaları da önem taşımaktadır.
Ülkemiz açısından bu alanlardaki bilgi eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

Eylem A.1.1.4. Deprem öncesi, anı ve sonrasında fay zonlarındaki yerkabuğu deformasyonları ulusal
ve yerel jeodezik ağlarla sürekli olarak izlenecek ve modellenecektir.
Depremler uzun dönemlerde (dakikalardan, yıllara kadar) uzaysal ve zamansal yerkabuğu
deformasyonlarının sonucu fay zonları civarındaki gerilme alanlarının anlık olarak boşalmasıyla
meydana gelmektedir. Bu deformasyonların ulusal, bölgesel, yerel ve geçici gözlem ağlan kurularak
izlenmesi ve elde edilen bilgilerin modellenerek değerlendirilmesiyle deprem tehlikesinin belirlenmesi
ve risklerinin azaltılması yönünde yapılacak çalışmalar için çok önemli katkılar sağlanmış olacaktır.

Eylem A.1.1.5. Depremlerin çok disiplinli ve sistematik araştırmalarla izlenmelerine devam edilecek
ve bu çalışmaların sürekli kılınması sağlanacaktır.
Türkiye'de ve dünyada büyük depremlerden önce sistematik olmayan ve birçoğunun fiziksel
mekanizması henüz açıklanamayan aykırılıklar (anomali) gözlenmektedir. Bu aykırılıklar, pek çok
deprem ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de çok disiplinli yaklaşımlarla ve bilimsel bir sistematik
içerisinde araştırılmasının, karmaşık bir doğa olayı olan depremin daha iyi anlaşılmasına ve dolayısıyla
olası depremlerin tahmin edilerek olası zararlarının önlenmesi ya da en aza indirgenmesinde katkısı
olacaktır.

STRATEJİ A.1.2. Deprem Bilgi Bankası kurulacak ve işlevi sürekli kılınacaktır.

151

Eylem A.1.2.1. AR-GE çalışması yürüten kurum ve kuruluşlardan sağlanacak deprem konusundaki
bilgi, veri ve raporlar derlenecektir.
Ülkemizde AR-GE çalışması yürüten kuruluşlarda depremlerle ilgili çok sayıda bilgi, veri ve rapor
bulunmakla birlikte, bunlara ulaşımın tek elden yapılması kullanıcılara büyük kolaylık ve zaman
kazandıracaktır. Bu nedenle bu kaynakların sanal ortamda depolanması, kurulacak olan Deprem Bilgi
Bankası için de önemli bir veri tabam oluşturacaktır.

Eylem A.1.2.2. Deprem Bilgi Bankası kurulacak ve işlevi sürekli kılınarak, deprem verileri
uluslararası standartlara uygun yöntemlerle işlenecek, belirli bir formatta depolanacak ve çok paydaşlı
kullanıcılara tek merkezden dağıtılacaktır.
Ülkemiz bugüne değin birçok yıkıcı depremler yaşamış ve bu depremlerin faturası gerek yüksek can
kaybı, gerekse yüksek ekonomik ve sosyal kayıplar olarak ağır biçimde ödemiştir. Her yıkıcı deprem,
gelecekteki depremlerin zararlarını en aza indirgemede kullanabilecek çeşitli verileri de birlikte
üretmiş, diğer bir ifadeyle doğal bir laboratuvar oluşturmuş, ancak bu veriler doğru, düzenli ve
sistematik biçimde derlenip belgelenememiş ve herkesin kullanımına açık bir merkezde
arşivlenememiştir. Bu nedenlerle, ulusal düzeyde bir "Deprem Bilgi Bankası"nın oluşturulması ve
geliştirilmesine büyük ihtiyaç vardır.

Eylem A.1.2.3. Tarihsel ve aletsel dönemlere ait deprem katalogları belirli standartlara uygun olarak
güncellenecektir.
Deprem çalışmalarında önemli bir yeri olan bilgilerden biri de deprem katalog/andır. Bu nedenle,
Türkiye 'de tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelmiş depremlere ait deprem kataloglarının
gözden geçirilerek eksikliklerinin giderilip güncel, standart ve güvenilir deprem kataloglarının
hazırlanması önem taşımaktadır.

STRATEJİ A.1.3. Deprem gözlem ağları geliştirilecektir.
Eylem A.1.3.1. Ülke ölçeğinde zayıf ve kuvvetli deprem gözlem ağları amaç, konum, nicelik ve nitelik
açısından gözden geçirilecek ve geliştirilecektir.
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Ülke ölçeğinde hizmet veren zayıf ve kuvvetli deprem gözlem istasyonları, deprem çalışmalarında ve
buna ilişkin önlemlerin alınmasında vazgeçilmez bir unsurdur. Bu istasyonların ve alınan verinin
standartlara uygun bir duruma getirilmesi ve ülke genelinde daha yaygın bir deprem verisi alınması
amacına yönelik olarak mevcut istasyonların konum, nitelik ve nicelik açısından değerlendirilip
gereksinim duyulan yerlerde yeni istasyonların kurulması, veri kalitesinin ve güvenilirliğinin
arttırılması için öncelikli gereksinimlerden biridir.

Eylem A.1.3.2. Ulusal veya yerel ölçekte zayıf ve kuvvetli gözlem ağları işleten kurum ve kuruluşlar
arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak ortak işletim ve paylaşım esasları belirlenecektir.
Ülkemizdeki zayıf ve kuvvetli deprem kayıt istasyonları farklı kurumlar tarafından işletilmektedir.
Ancak bu işletim şekli, kaynak israfı ve koordinasyon eksikliği gibi sorunlara yol açmaktadır. Büyük
ölçüde kamusal kaynaklarla oluşturulan bu yatırımların daha verimli kullanılması, işbirliği ve veri
paylaşımına açık olmalarının sağlanması ve sistemlerin performansının arttırılması için tek bir
merkezden koordine edilmeleri son derece önemlidir. Bu koordinasyonun sağlanması için ilgili
kuruluşların işbirliği gerekmektedir.

STRATEJİ A.1.4. Ulusal deprem ön hasar tahmini ve erken uyarı sistemi geliştirilecektir.
Eylem A.1.4.1. Depremlerin meydana getirdiği hasarların tahmini için analiz ve değerlendirme
yapabilen bir sistem geliştirilecektir.
Ulusal ölçekte bir deprem hasarı erken haber alma ve uyarı sisteminin tasarımlanması, modellemelerin
gerçekleştirilmesi, sistemin kurulumu, uyarı ve hasar tahminlerinin yapılması ve toplumun konuyla
ilgili olarak bilinçlendirilmesi, sadece deprem bilgi altyapısı açısından değil, ayrıca deprem
zararlarının azaltılması açısından da önem taşımaktadır.
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Eylem A.1.4.2. Bu çalışmalarda kullanılacak yeni verilerin yanı sıra, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi
sistemlerinden elde edilen verilerin de sistemle bütünleştirilmesi sağlanacaktır.
AFAD Başkanlığı, afetlerden sonra acil durum yönetimine katkı sağlamak üzere uydu görüntülerinin
International Charter "Space and Major Disaster" oluşumunun yetkili kullanıcısı olup, son yıllarda
ülkemizde meydana gelen iki depremden sonra hasara yönelik amaçlarla bu görüntülerden
yararlanılmıştır. Buradan elde edilecek veriler depremin etkilediği bölgedeki afetin büyüklüğünün
belirlenmesinde ve hasara yönelik değerlendirmelerde önemli düzeyde ve hızlı şekilde katkı
sağlayacaktır.

Eylem A.1.4.3. Kurulacak hasar tahmin ve erken uyarı sistemlerinin İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri tarafından da kullanımı sağlanacaktır.
Hasar tahmin ve erken uyan sistemlerinin kurulmuş olduğu yerlerde bu sistemlerin sadece merkezden
görevlendirilecek elemanlar tarafından kullanımının pratik olmayacağı dikkate alınarak, İl Afet ve Acil
Durum Müdürlükleri'nin elemanlarının da yetiştirilerek bu sistemleri kullanma/an önem taşımaktadır.

STRATEJİ A.1.5. Deprem etkinliği değerlendirilerek yönetimler ile kamu otoriteleri tek merkezden
bilgilendirilecektir.
Eylem A.1.5.1. Çok paydaşlı ve çok disiplinli ortak çalışma gurupları oluşturulacak ve çalışma esasları
belirlenecektir.
Farklı kuruluşların katılımı ve depremle ilgili farklı disiplinlerin mensuplarından oluşan çalışma
gruplarının kurulması, kısa dönem (deprem fırtınası, artçı depremler) deprem etkinliğinin araştırılması
ve yönetimler ile kamu otoriteleri doğru bir şekilde tek merkezden bilgilendirilmesi açısından etkin bir
yaklaşım olarak benimsenmiştir.

Eylem A.1.5.2. Çalışmalarda kullanılacak yöntem, araç-gereç, değerlendirme ve ilgilileri
bilgilendirme esasları belirlenecektir.
Kısa dönem deprem etkinliğinin araştırılmasına yönelik çalışmaların başarılı ve etkin şekilde
sürdürülebilmesi ve sürekli kılınabilmesi, yöntem, araç-gereç, değerlendirme ve ilgilileri bilgilendirme
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esaslarının önceden belirlenmesi ve çalışmaların bu esaslar çerçevesinde sürdürülmesiyle olanaklı
olabilecektir.

STRATEJİ A.1.6. Başta depremler olmak üzere tüm afetler öncesi ve sonrasında yaşanan bilgi
kirliliğinin önlenmesi ve toplumun doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Eylem A.1.6.1. Depremlerde bilim insanları ve araştırmacılar arasında halkı olumsuz olarak etkileyen
tartışmaları açıklayabilmek için deprem tahmini, kestirim alanında bilim etiği geliştirilecek ve medya
aracılığı ile yaygınlaştırılacaktır.
Bilim insan/an ve sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından önceden belirlenmiş etik kurallara bağlı
olmadan ve bilimsel olarak kabul görmüş olan yaklaşım ve yöntemlerle yapılmayan deprem tahminleri
ve kestirimlerin toplumlar üzerinde sosyal, ekonomik, psikolojik ve politik açılardan büyük sıkıntı ve
sorunlara yol açtığına dair çok eski devirlerden günümüze kadar ülkemizde ve diğer ülkelerde birçok
örnek bulunmaktadır. Bunların önüne geçebilmek için bilim etiği geliştirilecek ve medya aracılığı ile
yaygınlaştırılacaktır.

Eylem A.1.6.2. Afet sonrasında çok önemli olan basın ve halkla ilişkiler konularında yeni yaklaşım ve
yöntemler gerçekleştirilecek, bu konuda medya yetkilileri ve habercilerin eğitilmesi ile ilgili çalışma
başlatılacaktır.
Afet sonrasında halkın sürekli bilgilendirilmesi temel esastır. Bu nedenle ilgili kurum ve kuruluşların
basın ve halkla ilişkiler ünitelerinde bu konuda eğitilmiş kişilerin bulundurulması ve yapılan faaliyetler
hakkında medyaya ve halka günlük sağlıklı bilgilerin aktarılması temel esas olmalıdır.

STRATEJİ A.1.7. Tsunami erken uyarı sistemi kurulacak ve diğer ülkelerdeki sistemlerle uyumu
sağlanacaktır.
Eylem A.1.7.1. Tsunami risk modelleri yapılacak ve kayıp senaryoları geliştirilecektir. Tsunami erken
uyarı sistemi ile elde edilecek verilerin kullanımıyla tsunami risk modellerinin yapılıp kayıp
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senaryolarının geliştirilmesi, deprem bilgi alt yapısının geliştirilmesinin yanı sıra, zarar azaltma
çalışmaları açısından da yararlı olacaktır.

Eylem A.1.7.2. Deniz seviyesi ölçüm ağı geliştirilecek ve seviye ölçümleri yapılacaktır.
Ölçüm ağı aracılığıyla elde edilecek olan deniz seviyesi ölçüm verisi tsunami modellerinin
geliştirilmesi ve bu modellerin erken uyarı sistemiyle bütünleştirilmesi gerekmektedir.

Eylem A.1.7.3. Sistemin etkin çalışabilmesi için gerekli olan sismik ve jeofizik ölçüm ve araştırmalar
tamamlanacaktır.
Tsunami erken uyarı sisteminin kurulması ve sürekli kılınmasında önemli bir yeri olan ölçümleri ve
veri transferini sağlayacak jeofizik araştırmaların tamamlanması gerekmektedir.

Eylem A.1.7.4. Erken uyarı yapılacak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturulacaktır.
Sistemden alınacak verinin toplumla paylaşılarak gerekli uyarıların yapılması gerekmektedir. Bu
amaçla mevcut tsunami erken uyarı sistemleri ve uygulamaları esas alınarak, risk altındaki yerleşim
yerlerinde konuyla ilgili yöneticiler ve halk eğitilip farkındalığın oluşturulması sağlanmalıdır.

Hedef A. 2: Deprem Tehlike Analizleri ve Tehlike Haritalarının Geliştirilmesi

Ülke, bölge ve yerel ölçeklerde deprem tehlikesinin doğru olarak tamamlanması, diri fayların neden
olacağı depremlerin ne büyüklükte, ne zaman, ne sıklıkta ve nerede gerçekleşme olasılıkların
olduğunun, deprem yer hareketinin nasıl azaldığının ve yerel zemin yapısının yer hareketini nasıl
etkilediğinin bilinmesine bağlıdır. Deprem tehlikesinin neden olacağı riski belirlemenin ilk adımı ülke,
bölge ve yerel ölçeklerde tehlikenin güvenilir olarak belirlenmesi ile başlamaktadır. Bu aşamadan
sonra tehlikeye maruz değerler ile bu değerlerin farklı büyüklüklerdeki depremler karşısındaki zarar
156

görebilirlikleri belirlenerek deprem riskleri oluşturulur ve riski tamamen ortadan kaldıracak veya uzun
süreli azaltacak yaklaşım modelleri geliştirilip uygulanabilir. Bu nedenle deprem tehlike analizi ve
haritalarının hazırlanması, etkili deprem afeti mücadelesinin temel adımı olmaktadır.
STRATEJİ A.2.1. Bölgesel ve yerel deprem tehlike haritaları için altlık oluşturmaya yönelik
çalışmalar yapılacak ve tehlike haritaları hazırlanacaktır
Eylem A.2.1.1. Bölgeler için büyük ölçekli (1 /250.000) diri fay haritaları ve sismotektonik haritalar
hazırlanacak, ayrıca faylarla ilgili bilgiler ve güncel veriler uygun istatistiksel yöntemlerle coğrafi bilgi
sistemi bazında hücresel olarak hesaplanacaktır.
Ülkemizin hemen hemen tamamına yakın kısmının deprem tehdidi altında olması nedeniyle, deprem
tehlikesi düzeyinin doğru olarak belirlenmesi için diri fay çalışma/arma ağırlık verilmesi
gerekmektedir. Bu açıdan, MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Diri Fay
Haritası" ile yerel ve bölgesel ölçekli diri fay haritaları ve sismotektonik haritalar, tüm diri fay
parametrelerini de içerecek biçimde kısa sürede tamamlanmalıdır. Deprem zararlarının azaltılması
yönünde yapılacak tüm çalışmaların temel girdisi; yıkıcı deprem oluşturabilecek fayların ayrıntılı
olarak bilinmesi olup, ülke genelinde tüm diri fayların haritalanması, güncellenmesi ve deprem
parametrelerinin karar verici ve kullanıcılara sunulması büyük bir önem taşımaktadır.

Eylem A.2.1.2. Bazı diri fay parametrelerini elde edebilmek amacıyla faylardaki kayma hızları
jeodezik yöntemlerle elde edilecektir.
Deprem tehlike haritalarına esas olacak diri fay haritaları ve bu haritalardaki fayların deprem
potansiyellerini ortaya koyan fay parametrelerinin bölge ve ülke genelinde standart bir yaklaşımla
belirlenmesi gereklidir. Bu parametrelerin belirlenmesi amacıyla faylardaki kayma hızlarının jeodezik
yöntemlerle ölçülmesine gereksinim duyulmaktadır.

Eylem A.2.1.3. Gereksinim duyulan alanlarda paleosismoloji çalışmaları yapılacaktır.
Ülkemizde MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen diri fayların yakın jeolojik geçmişindeki
(10.000 yıl) deprem aktivitesinin araştırılarak gelecekteki deprem davranışlarının tahmini ve deprem
tehlike değerlendirmelerinde gerekli parametrelerinin (yer, zaman, büyüklük, deprem
dönüş/tekrarlanma periyodu, en büyük kırılma uzunluğu-deprem büyüklüğü, yer değiştirme miktarı vb.
fay parametreleri) ortaya konulması için paleosismoloji çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır.
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Eylem A.2.1.4. Deprem kaynaklı hasar verici zemin davranışlarından biri olan sıvılaşma açısından
jeolojik-jeomorfolojik ölçütlere dayalı bölgesel ölçekte sıvılaşma potansiyeli haritaları hazırlanacaktır.
Ülkemizde meydana gelen depremlerde, en fazla yapı hasarlan Kuvaterner yaşlı gevşek çökeller
üzerinde kurulmuş yerleşimlerde gözlenmektedir. Bunun nedenlerinden biri de zemin sıvı/aşmasıdır.
Bu durum dikkate alınarak, bu alanlara ait yüzey fasiyes özelliklerine dayalı haritaların üretilmesi,
ayrıca jeolojik-jeomorfolojik ve bazı genel hidrojeolojik ölçütlere göre bu çöke/ferin sıvılaşmaya karşı
duyarlılıkları açısından sınıflandırılıp sıvılaşma duyarlılığı zan/ama/arının bu haritalarda gösterilmesi,
bu zemin davranışına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin ayrıntılı çalışmalara önemli bir altlık
oluşturacaktır. Yapılacak çalışma MTA Genel Müdürlüğünün mevcut birikimi ve teknik kapasitesi
paralelinde üniversitelerimizin ilgili bölümleri ve yerel yönetimlerle birlikte gerçekleştirilecektir.

Eylem A.2.1.5. Kritik yerleşimlerde zemin büyütmesi ve hız değişimi davranışları ile bunlara bağlı
zemin-yapı etkileşimi konularında mevcut bilgilerin yanı sıra, yeni çalışmalar yapılarak veri mekansal
planlama açısından değerlendirilecektir.
Bu eyleme, özellikle genç alüvyal zeminlerin depremler sırasındaki büyütme, hız değişimi vb.
davranışları ile bu davranışlara bağlı olarak zemin-yapı etkileşimi konularında
yapılacak araştırmalar açısından gerek duyu/maktadır. Bu kapsamda; zemin büyütmesi açısından
deprem tehlikesine maruz yerleşimlerde deprem zararlarının azaltılması amacıyla zemin büyütmesi ve
yapı ilişkileri, ayrıca sismik büyütme ve davranış analizleri yapılarak yönetmelik/erdeki spektral tepki
fonksiyonlarının geçerliliklerinin araştırılması konuları ele alınmalıdır.

Eylem A.2.1.6. Mikrobölgeleme haritalarından mekan planlaması çalışmalarında nasıl
yararlanılabileceği konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasları belirlenecek ve yerel yönetimler için
yol gösterici kılavuz niteliğindeki yayınlarla birlikte örnek mikrobölgeleme haritaları hazırlanıp,
mekansal planlamaya temel girdi sağlanacaktır.
Mikrobölgeleme çalışmalarının ana amacı; deprem ve diğer doğal tehlikelerin büyük ölçekli (1125000
ve daha büyük) haritalar üzerinde belirlenip bu tehlikeleri önleyecek veya etkilerini azaltacak fiziksel
plan kararlarının çevre düzeni, imar planlan ve il gelişme planları aşamalarında alınasına girdi
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sağlamaktır. Bu çalışmalar; yeni yerleşmeler için arazi kullanım karar/arma, yerleşik alanlar için ise
sakınım (risk azaltma) planlarına temel girdi sağlayan çalışmalardır ve deprem risklerinin
azaltılabilmesi için mutlaka geliştirilmeleri ve etkin olarak uygulanma/an gerekmektedir.

Eylem A.2.1.7. Öncelikle deprem açısından en duyarlı yerleşimlerden başlanarak, bölgesel ve yerel
ölçekte deprem tehlike haritaları hazırlanacak ve bu çalışmalar öncelikli olarak desteklenecektir.
Günümüzde uzun süredir sismik boşluk özelliği taşıyan il ve bölgelerden başlanmak üzere, bölgesel
deprem haritalarının yapılması, deprem tehlikesine karşı alınacak önlemler arasında öncelikli ve
önemli bir aşamayı oluşturmaktadır.
STRATEJİ A.2.2. Deprem risk analizleri ve deprem senaryolarının esasları belirlenecektir.
Eylem A.2.2.1. Yerel ölçeklerde deprem ve depremin zincirleme etkileri ile oluşabilecek risklerin
analizi, değerlendirilmesi ve azaltılması konusunda ilke, yöntem ve uygulama esasları belirlenecek ve
yerel yönetimler için yol gösterici kılavuz yayınlar hazırlanacaktır.
Karar vericilerin deprem ve depremin meydana getirdiği ikincil afetler ile ilgili zarar azaltma
planlarına gereksinimleri vardır. Bu planlara göre afet anında etkin ve hızlı bir müdahale çalışması
yaparlar. Bunun için afet yöneticileri için el kitabı şeklinde kılavuzların hazırlanması gereklidir.

Eylem A.2.2.2. Deprem kayıplarının tahmini ve deprem senaryolarının hazırlanma
belirlenecek ve ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.

esasları

Deprem senaryo/an ile olası depremin büyüklüğü ve etkileyeceği alanlar belirlenirken, deprem kayıp
analizleriyle de tahmini hasar ve zararlar ortaya çıkartılır. Böylece afet yönetiminde deprem öncesi
karşılaşılabilecek olayın boyuttan önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınmasına çaba
gösterilir.

Eylem A.2.2.3. Deprem riskinin azaltılmasıyla ilgili süreçlere yönelik risk azaltma strateji veya
sakınım planları hazırlanacaktır.
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2000 yılı sonrasında il özel idaresi ve belediye yasalarında yapılan değişikliklerle bu kuruluşlara, başta
depremler olmak üzere, doğal afetlerden korunmak veya etkilerini azaltmak amacıyla gerekli afet ve
acil durum planlarım yapmak görevi verilmiştir. Burada temel amaç, afetlerden korunmak olmasına
karşın il veya belediye düzeyinde yapılmış korunma amaçlı plan bulunmamaktadır ve yasanın bu
maddesi yalnızca il acil durum planlarının yapılması şeklinde uygulanmaktadır. Bu eylemle; asıl amaç
olan risk azaltma strateji veya sakınım planlaması süreç, yöntem ve yaklaşımlarının hazırlanıp
uygulanmaya başlanması sağlanacaktır.

Eylem A.2.2.4. Depremlere duyarlı kentsel ve kırsal alanlarda pilot yerleşim merkezleri kurularak risk
azaltma planları uygulamaya geçirilecektir.
Deprem tehlikesi yüksek yerleşim yerlerimizde özellikle kırsal alanlarda önceden her yönüyle depreme
duyarlı yeni yerleşim alanları oluşturularak deprem konusunda zarar azaltma çalışmaları için pilot
uygulamalar gerçekleştirilecektir. Bu amaçla ülkemizin özellikle yapı stoğu açısından depreme
dayanıksız olan doğu bölgelerindeki illerden çalışmaya başlanacaktır.

EKSEN B: DEPREM GÜVENLİ YERLEŞME VE YAPILAŞMA

Hedef B.1. Deprem Güvenli Yerleşme ve Depreme Dayanıklı Yapılaşmanın Sağlanması
Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların ·oluşturulması deprem risk yönetiminin temel
amaçlarındandır. Bunu sağlamanın en etkin yolu; yerleşim planlarında ana riskleri göz önüne alarak
gerekli düzenlemeleri yapmak, yeni yapılacak yapılar için "Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmelik" ve ilgili diğer yönetmelikleri ödünsüz şekilde
uygulamak, mevcut yerleşim ve yapıların ise risklerini belirleyip depreme daha dayanıklı hale
getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktan geçer.

STRATEJİ B.1.1. Planlama, çevre ve şehircilik çalışmalarında deprem tehlike ve risklerini esas alan
yöntemlere önem ve öncelik verilecektir.
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Eylem B.1.1.1. Kalkınma ajansları, sorumluluk alanları içerisindeki deprem tehlike ve risklerini
dikkate alacak ve bu riskleri arttırmayacak veya azaltacak yönde faaliyet yürüteceklerdir.
Sektöre/, bölgesel veya il gelişme planlarının hazırlanması aşamasında, deprem tehlike ve risklerinin
belirlenerek bu riskleri önleyecek veya azaltacak önlemlerin planlama aşamasında ödünsüz olarak
dikkate alınması sağlanacaktır.

Eylem B.1.1.2. İl Özel İdareleri, il gelişme ile çevre düzeni planlarının hazırlanması öncesinde ilin
tehlike ve risklerini belirleyerek risk azaltma strateji planlarını geliştirecek ve bu planlarla çevre ve
gelişme planlarının uyumunu sağlayacaklardır.
Çevre düzeni ve il gelişim planlarında kentsel riskleri ön planda tutarak afet risklerinin azaltılması
yönünde önlemler alınacaktır. Bu önlemlerin başında İl Özel İdarelerinin öncelikle bütünleşik
yaklaşımla ilin afet tehlike ve risklerini ortaya koyma/an ve sonuçlan mekânsal planlamaya aktarma/an
gereklidir.

STRATEJİ B.1.2. Başta okul ve hastaneler olmak üzere, Türkiye'deki bina envanteri çıkarılacak ve
mevcut yapılar hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılacaktır.
Eylem B.1.2.1. Başta okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların sayısı ve tipolojisi
belirlenecek, ayrıca bina kimlik sisteminin geliştirilmesine çalışılacaktır.
Bina envanterinin ve binaların hasar görebilirlik/erinin değerlendirilebilmesi için öncelikle mevcut
bina sayısının ve tipolojisinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, tüm binalara kendilerine özgü bir
kimlik numarası verilmesi ve binaya ilişkin temel bilgilerin (yapı tarzı, kat sayısı, yapım yılı, bağımsız
birim adedi, brüt yüzölçümü, konum bilgileri vb.) bu numara ile saklanması, analitik kapasitenin
gelişmesine ve sigorta uygulamalarının yaygınlaşmasına yardımcı olacaktır.
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Eylem B.1.2.2. Başta okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların hasar görebilirlikleri ve
bunlarla ilgili metodolojiler belirlenecektir.
Yeni depremler sırasında mevcut yapıların görebileceği hasarın önceden tahmini ve alınabilecek
önlemler açısından hasar görebilirlik çalışmalarına ağırlık verilmeli, ülkemiz için ilgili yöntemlerin
geliştirilmesi gereklidir.

Eylem B.1.2.3. Başta okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların deprem risk gruplaması
tamamlanacaktır.
Öncelikle okul ve hastaneler olmak üzere, mevcut binaların basit ve hızlı bir yöntemle
değerlendirilerek deprem risk gruplamasının tamamlanması, gelecekte yaşanabilecek depremler
öncesinde yapılacak zarar azaltma çalışmaları ve riskli görülen yapılarla ilgili olarak alınacak kararlar
açısından öncelik taşımaktadır.

Eylem B.1.2.4. Eğitim tesislerinin güçlendirme çalışmalarına öncelik verilerek devam eden
çalışmalar hızlandırılacaktır.
Öncelikli olmak üzere güçlendirme çalışmaları devam eden eğitim tesislerinin tamamlanması
sağlanarak ülke genelinde diğer güçlendirilmesi gereken eğitim tesislerinin çalışmalarına ivedilikle
başlanacaktır.

Eylem B.1.2.5. Mevcut binaların yapım koşulları esas alınarak kentsel ölçekte deprem hasarı tahmin
yöntemleri geliştirilecek ve deprem sonrası toplanan veri esas alınarak tekrar değerlendirilip hasar
tahmin yöntemleri güncellenecektir.
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Eylem B. 1.2.2'de tanımlanan çalışmadan yarar/ant/arak kentsel ölçekte deprem hasarı tahmin
yöntemlerinin geliştirilmesi, deprem güvenli yerleşim ve yapılaşma açısından gerçekleştirilmesi
gereken bir çalışmadır.

STRATEJİ B.1.3. Depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren çalışmalar
desteklenecektir.
Eylem B.1.3.1. Depreme dayanıklı bina tasarımına ve yapımına ilişkin öncelikler belirlenecek ve
konuyla ilgili projelerin geliştirilmesi teşvik edilecek ve desteklenecektir.
Yapı stokunun kütlesel bazda hızla yenilenebilmesi için, depreme dayanıklı, ancak ekonomik bir
biçimde inşa edilebilecek olan standart yapı projelerinin teşviki ve desteklenmesi, deprem zararlarının
azaltılması için ciddi bir seçenek olarak gündeme gelmiş olan kentsel yenileme olgusu açısından önem
taşımaktadır.

STRATEJİ B.1.4. Mevcut deprem mühendisliği laboratuvarlarının daha etkin ve herkese açık şekilde
hizmet verebilmesi için koordineli bir sistem kurulacaktır.
Eylem B.1.4.1. Deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin katılımıyla bir konsorsiyum
oluşturulacaktır.
Gerek kaynak israfının önlenmesi, gerekse ülkenin deprem mühendisliği alanındaki deneysel uzmanlık
birikiminin bir araya getirilmesi ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi amacıyla ortak bir "Ulusal
Laboratuar Sistemi"nin kurulması önem taşımaktadır. Bu amaçla, Türkiye'de
deprem mühendisliği alanında çalışan üniversitelerin oluşturacağı bir konsorsiyum tarafından, "Ulusal
Deprem Mühendisliği Laboratuarı Sistemi"nin kurulması, çalışma usul ve esaslanrının belirlenmesiyle
bu sistemin sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Eylem B.1.4.2. Mevcut Deprem Mühendisliği Laboratuvarlarının gereksinimleri belirlenerek eksik alt
yapı giderilecektir.
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Oluşturulacak üniversite konsorsiyumu tarafından belirlenen araştırma hedeflerine uygun şekilde
laboratuar sisteminin planlanıp gerekli araştırma cihaz ve gereçleriyle donatılması sonucu deprem
mühendisliği dalında araştırmaların yapılması gerekmektedir.

STRATEJİ B.1.5. Mevcut deprem yönetmeliği Eurocode da gözetilerek güncelleştirilecek ve
geliştirilecektir.
Eylem B.1.5.1. Deprem yönetmeliğini güncelleştirip geliştirmek üzere kurulacak komisyonun
çalışmaları sürekli kılınacaktır.
Deprem mühendisliğindeki çağdaş gelişmeler değerlendirilerek günün koşullan ve ülkemizde yaşanan
depremlerden çıkan/an dersler de dikkate alınarak, deprem yönetmeliğinin güncelleştirip geliştirmesi
gereklidir. Bu işlevi yerine getirmek üzere konunun uzmanı olan araştırmacıların yanı sıra, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarının uzmanlarından oluşan bir komisyonun kurulması ve bu çalışmaların sürekli
kılınması önem taşımaktadır.

STRATEJİ B.1.6. Köprü, viyadük ve ulaşım sistemlerinin yanı sıra, hayati öneme sahip gömülü ve
yüzeydeki dağıtım sistemleri (boru, doğal gaz hattı, elektrik, iletişim vd.) ile ilgili olarak Türkiye'deki
inşaat teknolojisini ve uygulamalarını esas alan deprem güvenliğini belirleme ve yapıları güçlendirme
yöntemleri geliştirilecek, standart hale getirilecek ve uygulaması sağlanacaktır.
Eylem B.1.6.1. Araştırıcı, uygulayıcı ve destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan bir
koordinasyon kurulu kurulacaktır.
Ülkemizde, yoğunlukla 1970'li yıllarda başlayan devlet yollarında ve otoyollarda inşa edilen köprü ve
viyadüklerin deprem güvenliklerinin sağlanması bağlamında yapılan çalışmaların ve kullanılan
ölçütlerin ve bunları dayandırıldığı esasların belirlenmesi önem taşımakta olup, bu belirlemeler ve
değerlendirmeler için bir koordinasyon kurulunun kurulması gerekmektedir.

Eylem B.1.6.2. Koordinasyon kurulunun önerileri ve desteği doğrultusunda güdümlü AR-GE projeleri
oluşturulacaktır.
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Bu stratejiye yönelik amaçlarla geliştirilecek yöntemlerle ilgili AR-GE projesi önerilerinin
önceliklerinin koordinasyon kurulu tarafından değerlendirilip, seçilen projelerin ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından desteklenmeleri köprü, viyadük vb. yol yapılarının depreme karşı dayanıklı
olarak inşa edilmelerinde önemli katkı sağlayacaktır.

Eylem B.1.6.3. Ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesislerinin depremlere dirençli bir şekilde
projelendirilmesi, bakımı ve denetimi için düzenlemeler yapılacaktır.
KENTGES kapsamında da ele alman bu eylemle, ulaşım sistemleri ve önemli ulaşım tesislerinin
depremlere karşı dirençli bir biçimde inşası, bakım ve denetimi için gerekli yönetmelik ve
uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir.

Eylem B.1.6.4. Gömülü konumdaki ve yüzeydeki su, atık su, elektrik, iletişim, doğal gaz hattı gibi
hayati öneme sahip sistemlerin deprem güvenlikleri değerlendirilerek öngörülen düzeye çıkarılacaktır.

Bu eylemle, hayati öneme sahip sistemlerin depremlere karşı dirençli bir biçimde inşası, bakım ve
denetimi için gerekli yönetmelik ve uygulamaların geliştirilmesi ve bunların yaşama geçirilmesi
gerekmektedir.

STRATEJİ B.1.7. İnşaat sektöründe çalışan personelin hizmet içi eğitimi sağlanacaktır.
Eylem B.1.7.1. Üniversitelerde daha nitelikli, kaliteli, verimli ve uygulamaya yönelik mühendislik ve
mimarlık eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.
Üniversitelerde, başta deprem olmak üzere, doğal afet konularıyla ilgili meslek elemanlarının
yetiştirildiği, mühendislik ve I veya mimarlık fakültelerinin ve meslek yüksekokullarının ilgili
bölümlerine ait programların günün koşullan, deprem ve doğal afet konularındaki bilimsel gelişmeler
ve ilgili yönetmeliklerdeki değişiklikler dikkate alınarak tekrar değerlendirilmesi ve eğitim
programlarının bu değerlendirilmeye göre düzenlenmesi gerekmektedir. Önceden seçimli olarak
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verilen deprem ve doğal afet konularında bazı temel derslerin zorunlu olması ve/ veya yeni seçimli
derslerin konulması gerekmektedir.

Eylem B.1.7.2. Meslek içi eğitim faaliyetleri geliştirilecek ve desteklenecektir.
Konuyla ilgili meslek mensuplarının teknik yönetmelikleri, mevzuatı ve güncel gelişmeleri iyi bilerek
uygulama veya kontrol kademelerindeki görevlerini deprem güvenli yapı ve yerleşim ilkelerine uygun
şekilde yerine getirmeleri, deprem zararlarının azaltılmasında kuşkusuz önemli bir rol oynayacaktır.
Bu açıdan, ilgili kurum ve kuruluşların meslek içi eğitim faaliyetlerine daha fazla önem vermeleri
gerekmektedir.

Eylem B.1.7.3. Yetkin veya profesyonel mühendislik uygulamasının yaşama geçirilmesi sağlanacaktır.
Depremle ilgili mühendislik hizmetleri farklı disiplinlere ait çalışma/an içermektedir. Bu hizmetlerin
usulüne uygun, doğru ve sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için meslekte uzmanlık ve yetkinlik
vazgeçilmez iki ana koşul olarak esas alınır. Bu koşulların sağlanabilmesi ise, yetkin veya profesyonel
mühendislik uygulamas1n1n yaşama geçirilmesiyle olanaklıdır.

Eylem B.1.7.4. İnşaat sektöründe çalışan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesi
çalışmaları geliştirilecek ve sektörde belgesiz insanların çalıştırılması önlenecektir.
İnşaat sektörünün demirci, betoncu, kalıpçı, tesisatçı gibi alt dallarında hiç bir eğitim ve
belgelendirmesi olmayan işçi, kalfa ve ustaların eğitimi ve belgelendirilmesinin sağlanması güvenli
yapı inşaa etmenin önemli koşulların başında gelmektedir.
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Eylem B.1.7.5. Mesleki sorumluluk sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Fiziki yatırımlarda rol sahibi olan teknik meslek gruplarının yeterli teknik bilgi ve uygulama
kapasitelerine sahip o/malan, uygulamaların mesleki teknik denetim altında yürütülmesi ve hatalı
uygulamalar nedeniyle üçüncü şahıslara verilen zararların teminat altına alınması deprem zararlarının
azaltılmasında yaşamsal önem taşır. Bu alandaki mesleki sorumluluk sigortalan ile ilgili mevcut
uygulamaların geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, ayrıca, önem arz eden teknik personel için
mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu hale getirilmesine gereksinim duyulmaktadır.

HEDEF B.2: Tarih ve Kültür Mirasının Depremlerden Korunması
Büyük bir bölümü yığma, ahşap veya bunların karışımından oluşan mevcut tarihi yapıların
envanterinin çıkarılması, deprem güvenliklerinin belirlenmesi ve yeterli güvenliğe sahip olmayan
yapıların tarihi özelliklerini de koruyacak şekilde güçlendirilmelerini öngören güçlendirme
tekniklerinin geliştirilmesi ile onarım ve güçlendirme uygulamalarında uyulması gereken uluslararası
kurallar ile tasarım ve imalat esaslarının belirlenmesinin hedeflenmesi gerekmektedir.
STRATEJİ B.2.1. Tarihi yapıların deprem güvenliklerinin belirlenmesine ve güçlendirilmelerine
yönelik teknik bilgilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Eylem B.2.1.1. Deprem bölgelerinde yer alan tarihi yapıların envanteri çıkarılarak önem ve öncelik
dereceleri belirlenecektir.
Tarihi yapıların depremden korunmaları için yapılacak çalışmalar için öncelikle ülke genelinde bu
yapıların envanterinin çıkarılması ve daha sonra da öncelik derecelerinin belirlenerek gerekli
önlemlerin bu önceliğe göre alınması gerekmektedir.

Eylem B.2.1.2. Tarihi yapıların düşey yükler ve deprem etkileri altında taşıyıcı sistem güvenlikleri
belirlenecektir.
Tarihi yapıların güçlendirilmesinde esas alınmak üzere, bunların düşey yükler ve deprem etkileri
altındaki sistem güvenliklerinin bilinmesi gerekmektedir.
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Eylem B.2.1.3. Yeterli güvenliğe sahip olmadığı belirlenen yapılar için güçlendirme yöntemleri
geliştirilecektir.
Bir tarihi yapının deprem performansının ve güvenilirliğinin belirlenmesi ve yapısal deprem
performansının iyileştirmesine yönelik projelerin geliştirilmesi birçok disiplinin bir arada çalışmasını
gerektiren bir konudur. Ancak tüm bu çalışmaların belirli şartname ve kılavuz uygulamaların aracılığı
ile yapılması gereği açıktır.

Eylem B.2.1.4. Tarihi yapıların onarım ve güçlendirme uygulamalarında uyulması gereken uluslararası
kurallara uygun olarak yöntem, tasarım ve imalat esasları oluşturulacak ve geliştirilecektir.
Yapısal iyileştirme olarak adlandırılabilecek ve yapısal sistemin deprem performansının istenilen
düzeye getirilmesini amaçlayan çalışmalarda üst ve alt yapıya ilişkin ayrıntılı araştırmalar ve
güçlendirmeye yönelik etkinliği çeşitli yöntemlerle test edilmiş uygulanabilir öneriler yer almalıdır.
Bunun için, uluslararası kurallar da göz önüne alınarak, uygun yöntemlerin geliştirilmesi gereklidir.

Eylem B.2.1.5. Müzeler içerisindeki eserlerin depremlere karşı hasar görebilirliğini azaltmaya yönelik
yöntemler geliştirilecektir.
Deprem sırasında müzelerde bulunan nesnelerin boyut, dengesizliğe neden olacak ve nesneyi olumsuz
yönde etkileyebilecek kritik yer hareketi vb. gibi faktörler açısından değerlendirilerek bu nesnelerin
hasar görebilirliğini azaltacak yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.
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EKSEN C: DEPREMLERİN ETKİLERİYLE BAŞ EDEBİLMEK
HEDEF C.1: Depremlere ve Diğer Afetlere İlişkin Eğitim Ve Halkın Bilinçlendirilmesi
Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Afetler konusunda bilinçlenmek, afet zararlarını azaltmak, afetlere karşı hazırlıklı olmak ve
müdahaleyi kapsayan konularda toplum eğitiminde öncelikli hedef; en üst seviye afet yönetimi ile
ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin görüş birliğine varması, toplumda farkındalığın artırılması
ve eğitimin geliştirilmesini sağlamak olmalıdır.
STRATEJİ C.1.1. Afet ve Acil Durum yönetimi ile ilgilenen yöneticilerin ve karar vericilerin fikir ve
dil birliğine varması sağlanacaktır.
Eylem C.1.1.1. Koordinasyon ve dil birliği sağlanacaktır.
Deprem yönetimi ile ilgilenen yöneticiler ve konu ile ilgili akademisyenlerin katılacağı bir çalıştayının
düzenlenmesi ve deprem konusunda dil birliğinin sağlanması amacıyla "Ulusal Deprem Risk Yönetimi
Terimler Sözlüğü"nün hazırlanması gerekmektedir.

Eylem C.1.1.2. Mülki idare amirleri başta olmak üzere, yerel yöneticilerin hizmet içi eğitimlerine Afet
ve Acil Durum Yönetimi dersleri konulacaktır.
Afet olayı sonrasında yerel ölçekte koordinasyonun sağlanmasında mülki idare amirlerinin ve diğer
yerel yöneticilerin önemi büyüktür. Bu nedenle bu grupta yer alan yöneticilerin hizmet içi eğitimleri
kapsamında aldık/an dersler arasında afet yönetimi ile ilgili derslerin de olmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir. Son yıllarda sadece kaymakam aday/arma verilen eğitimlere afet ve acil durum
yönetimi dersleri eklenmektedir. Bunun diğer yerel yöneticiler için de geliştirilmesi lazımdır.

STRATEJİ C.1.2. Uzman afet yöneticilerinin sayısının arttırılması ve afet yönetimi eğitiminin
geliştirilmesi sağlanacaktır.
Eylem C.1.2.1. Alt yapısı güçlü üniversitelerde deprem çalışmaları konusunda çok disiplinli lisansüstü
programları açılacak ve bu programlardan mezun olanlara konuyla ilgili kurum ve kuruluşların
personel alımlarında öncelik verilecektir.
Deprem çalışmalarının çok disiplinli bir eğitimi gerektirdiği dikkate alınarak, bu alanda yetişmiş
nitelikli personelin yetiştirilmesinin ve ilgili kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmesinin depremlerle
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ilgili zarar azaltma ve depremlerle baş edebilme çabalan için yararlı bir yaklaşım olacağı göz ardı
edilmemelidir. Bu amaçla yüksek lisans düzeyinde Deprem Mühendisliği ve Afet ve Acil Durum
Yönetimi yüksek lisans programlan açılabilir. Bu yüksek lisans programlan, İnşaat Mühendisliği ve
Jeofizik Mühendisliği bölümlerinin birlikte açacak/an disiplinler arası programlar olabilir.

Eylem C.1.2.2. Uzaktan eğitim ve lisans programları aracılığıyla yöneticilere verilecek afet
yönetimine yönelik yüksek lisans, doktora ve sertifika programları arttırılacaktır.
Kapsamlı afet yönetiminde afet yöneticilerinin konuyla ilgili bilgi kapasitelerinin sürekli güncel
tutulması ve geliştirilmesi önemlidir. Bu amaçla; Lisans düzeyinde konuya ilişkin seçmeli dersler
açılabilir, halihazırda inşaat mühendisliği yapan mühendislerin eğitimi Deprem Mühendisliği programı
tarafından yaz kursları, sertifika programlan olarak gerçekleştirilebilinir ve burada uzaktan eğitim
yöntemi de etkin olarak kullanılabilir, sertifika programlan açılabilir, acil durum ve afet konularında
yöneticilerin ve personelin eğitimi için Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri arasında
ortak disiplinler arası bir yüksek lisans programı açılabilir, depreme dayanıklı yapı konusunda, hem
inşa edenler hem de kullananlar bakımından bir bilinç geliştirilmesi için etkinlikler düzenlenebilir.

Eylem C.1.2.3. Afet ve Acil Durum eğitimi konuları gözden geçirilecek ve hizmet içi eğitimlerde ilgili
kurumlar tarafından bu konulara yer verilecektir.
Polis, itfaiye, sağlık, arama-kurtarma gibi görevlerde çalışanların da afet yönetimi konusunda
bilinçlendirilmesinin ve afet ve acil durum yönetimi eğitimlerinin yetkinleştirilmesinin sağlanması
gereklidir.

Eylem C.1.2.4. İlk ve orta öğretimde afet ve acil durum tabanlı bazı üniteler eğitim programlarına
alınacaktır.
İlk ve Ortaöğretimde okutulan bazı ders programlarında yer alan afet ve acil durumlarla ilgili
konuların; günümüz şart/arma göre geliştirilmesi ve güncellenmesi sağlanacaktır. Ayrıca uzaktan
eğitim başta olmak üzere yaygın eğitim kanalıyla da bu eğitimler verilecektir.
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Eylem C.1.2.5. Öğretmenlere afet ve acil durum ile afetlerden korunma hakkında eğitim verilecek ve
bu eğitimler sürekli kılınacaktır.
Toplumun depremler ve diğer afetler konusunda bilinçlenmesinde eğiticilerin konuyla ilgili eğitimleri
önem taşımaktadır. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli kuruluşlar tarafından başlatılan çalışmaların (Milli
Eğitim Bakanlığı ve JICA işbirliği ile başlatılan Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi gibi) geliştirilmesi
gerekir.

STRATEJİ C.1.3. Büyük depremlere maruz kalan illerde deprem müzelerinin kurulması
sağlanacaktır.
Eylem C.1.3.1. Deprem müzeleriyle toplumun depremlere karşı farkındalığı sağlanacaktır.
Kurulacak deprem müzeleri aracılığıyla depremlerde yaşananların toplum tarafından tekrar
hatırlanmasının sağlanması ve afet konusunun görsel yöntemlerle bu müzelerde ziyaretçilere
tanıtılması, toplumun depremlere karşı farkındalığının arttırılmasında etkin bir araç olabilecektir.

STRATEJİ C.1.4. Afet Gönüllülük Sistemi kurulacaktır.
Eylem C.1.4.1. Mevcut yasalar taranarak afet gönüllülüğü kavramı ve iş tanımları konusundaki tekrar
ve/veya eksiklikler giderilecektir.
Bireylerin afetlere hazırlıklı olması ve afet zararlarını azaltmak üzere hazırlık yapma/an gerekli ve
ancak yeterli değildir. Dirençli toplum ve kurumlar için her düzeyde ha/km katılımını
gerçekleştirebilmesi ve örgütlenebilmesi için paydaşlar, kaynak kişiler/kurumlar ve gönüllüler bulunup
katılımlarının sürekliliği sağlanmalıdır. Afet Gönüllülük Sistemi'nin ülke genelinde kurulması
gereklidir.

171

Eylem C.1.4.2. Kamu kurum ve kuruluşlarında afet gönüllülüğünü teşvik için gerekli yönetmelik ve
genelgeler hazırlanacaktır.
Kamuda çalışan önemli sayıda insan gücünden yararlanabilmek amacıyla, zarar azaltılmasındaki
hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik ilgili kurumların da görüş ve değerlendirmeleri
alınarak sürdürülebilir bir "Afet Gönüllülük Sistemi"nin oluşturulması amacıyla düzenlemeler
yapılmasında yarar vardır.

Eylem C.1.4.3. Gönüllü kurum ve kuruluşların işleyiş süreçleri tanımlanarak karar verici ve
uygulayıcılar için el kitapları hazırlanacaktır.
Afet gönüllülük sisteminin kurulmasından sonra gönüllü kurum ve kuruluşların afet süreçleri içinde
oynayacakları rollerin tanımlanıp afet yöneticilerine yol gösterici el kitapları hazırlanmalıdır. Bu el
kitaplarının ayrıntılı şekilde afet yönetimindeki görev ve sorumlulukları içermesi gereklidir.

11.4.1.2. Hedef C.2: Deprem Stratejisinin Bütüncül ve Etkin Bir Hale Getirilmesi İçin Mevzuat
Düzenlemelerinin Gerçekleştirilmesi
Deprem ve afet yönetimi alanına ilişkin mevzuat hükümleri çok sayıda yasa ve yönetmelik içine
dağılmıştır. Bu alandaki dağınıklığı gidermek ve mevcut yapı içinde uyum ve anlayış birlikteliği
yaratmak için bir değerlendirme yapılması ve herkes tarafından kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir bir
sistemin oluşturulması gerekmektedir.
STRATEJİ C.2.1. Afetlerle ilgili yeni yasa tasarısı hazırlanırken depremle ilgili mevcut yasaların ve
yönetmeliklerin etkin şekilde kullanılması sağlanacaktır.
Eylem C.2.1.1. Depremle ilgili mevzuatlar gözden geçirilip tek bir mevzuat altında toplanacaktır.
Teknik tanımlar, kurumsal sorumluluklar, yetki çeşitliliği, uygulama sorunları, yaptırımlar,
teşkilatlanma, katılım vb. konulardaki mevzuat önerilerinin parçalı olarak değil, bütünlük içinde ele
alınması için kurumlar arası işbirliği çerçevesinde bir "Afet (Deprem) Mevzuatı Çalışma Programı"nın
başlatılması yararlı olacaktır. Bu çalışma kapsamında ülke genelinde, sektör bazında ve yerel
özelliklere göre düzenlenecek toplantılarda yapılacak değerlendirmelerle afet hukukunun
temellendirileceği normların oluşturulması önem taşımaktadır. Devamında da, ilgili kurum ve
kuruluşların yer aldığı bir program ve öncelikler çerçevesinde yukarıda belirtilen kanun önerileri veya
yeni hazırlıklar yasama sürecine taşınabilir.
172

Eylem C.2.1.2. Yapı yasası ve kentsel dönüşüm yasaları çıkartılacaktır.
Yapı Denetim Yasası'nın bir bileşeni ve içerisinde müteahhitlik sektörü ile de ilgili düzenlemelerin
olacağı Yapı Yasası'nın çıkarılması depremle mücadelede önemli bir aşamadır. Böylelikle Kentsel
Dönüşüm Yasası'nın deprem odaklı olarak düzenlenmesi de sağlanabilecektir. Yapı denetim sisteminin
etkin şekilde uygulanması sağlanacaktır.

STRATEJİ C.2.2. Ulusal Afet Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlanması sağlanacaktır.
Eylem C.2.2.1. Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu ve alt komisyonları oluşturulacaktır.
Ülkemizde afet olaylarının yarattığı zararları önlemek veya etkilerini en alt düzeye indirebilmek
amacıyla, ulusal afet stratejisi ve eylem planları oluşturmak, oluşturulan bu strateji ve eylem planına
göre kısa, orta ve uzun vadeli ulusal eylem planlarını hazırlamak, sürdürülebilir kalkınma planlarına
koşut olarak afet konusunda ilgili kurumlarımızı yönlendirmek ve önerilerde bulunmak üzere, alt
çalışma gruplarını da içerecek şeklide, Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu
oluşturulacaktır.

Eylem C.2.2.2. Deprem Risk Azaltım Planıyla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır.
KENTGES kapsamında da ele alman bu eylemle; tehlike haritalan, risk azaltma planlaması ve risk
azaltma yaklaşım ve yöntemleri konularında kapsam, standartlar, sorumluluk ve yöntemler belirleyen
uygulamalar için şehircilik ve planlama mevzuatında düzenlemeler yapılmasına gereksinim
duyulmaktadır.
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Eylem C.2.2.3. Deprem Risk Azaltım Planı el kitabı hazırlanacaktır.
KENTGES kapsamında da ele alman bu eylemle; risk azaltım planlaması, süreç, yöntem ve
yaklaşımlarına ilişkin plan yapma yetkisi olan kuruluşlara yönelik yazılı bir dokümanın hazırlanması
gerekmektedir.

STRATEJİ C.2.3. Riskli birey grupları için özel düzenleme yapılması sağlanacaktır.
Eylem C.2.3.1. Riskli birey grupları ile afet riski belirleme çabalarını birleştirecek ulusal düzeyde bir
toplantı yapılarak gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
Toplumun önemli çoğunluğunu oluşturan kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler özelinde her bir
grubun ayrı ayrı dikkate alınacağı çalışmaların yapılması ve bu çalışmaların sonuçlarının da afet
yönetimi sisteminin içine dahil edilmesi gerekmektedir. Afetlerle baş edebilme kapasitesinin
arttırılması ve zarar görebilirliğin azaltılması; kişilerin ve sosyal grupların sosyal bağları, güç ilişkileri,
bilgi ve yetenekleri, toplumsal cinsiyet rolleri, sağlık ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri ve
yerleşimlerinin birer fonksiyonudur. Bu süreçlerde kadınların, çocukların, yaşlıların ve engellilerin
zayıf konumları da zarar görebilirlik/erini arttırıcı birer etken olarak yer almaktadır.

Strateji C.2.4. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Eylem C.2.4.1. 5B7 sayılı KHK'nın yasalaşması, zorunlu deprem sigortasının kontrolünde etkinliğin
arttırılması, DASK'ın ve sigorta sektörünün, bilimsel çalışmalar dahil olmak üzere, depremle ilgili
çalışmalarda daha çok rol alması sağlanacaktır.
5B7 sayılı KHK 1999 yılından beri yasalaştırılamamıştır. Bu durum toplumda sigortanın zorunlu olup
olmadığına ilişkin algıyı olumsuz etkilemektedir. Söz konusu KHK'nm, DASK'a diğer afetler için de
gerektiğinde görev verecek şekilde ve zorunlu deprem sigortasının yaptırılmasını teşvik edecek
düzenlemeleri içerecek şekilde yasalaşması önem arz etmektedir. Aynca, DASK'ın ve sigorta
sektörünün kendi ilgi alanlarına yönelik ve sigorta ürünlerinin teknik olarak daha sağlıklı sunulmasına
yardımcı olacak araştırma ve geliştirme çalışmalarına kaynak sağlaması temin edilmelidir.
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Eylem C.2.4.2. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması için tüm iletişim araçlarından
yararlanılacaktır.
Zorunlu Deprem Sigortasında poliçe sayısı açısından yeterli derinlik sağlanamadığından başta medya
araçları olmak üzere iletişim araçlarından faydalanılarak yapı sahipleri ile ilişki sağlanacaktır.

STRATEJİ C.2.5. Yeni bir finansman modelinin oluşturulması için çalışmaların yapılması
sağlanacaktır.
Eylem C.2.5.1. Mevcut kaynakların kullanımı ve yeni model önerilerinin paylaşıldığı toplantılar
düzenlenecektir.
Geçmişte ülkemizde de olduğu gibi, afet sorunu olan hemen her ülkede bir afet anında hızla ve
etkinlikle kullanılabilecek hazır parasal kaynakların varlığına ve bir finans modeli oluşturulmasına
gereksinim vardır. Oluşturulacak finansal modern sürekli ve kalıcı bir yapıda olması ve belirli mal ve
hizmetlerin üzerinden pay alınması konusunda yeniden düzenleme yapılması için fikir üretimi
amacıyla ilgili kuruluşlarla akıl toplantılarının düzenlenmesinde yarar görülmektedir.

Eylem C.2.5.2. Dünyada afetler için ayrılan finansal kaynak kullanımına ilişkin veri araştırması
yapılacaktır.
Afetlerin vereceği zarar ve olumsuz etkileri en aza indirmek için afete haz1rflkfl olmak gereğinden
yola çıkılarak, yapılacak olan tüm çalışmalar ve harcamalar için bir kaynağa gereksinim olduğu çok
açıktır. Mevcut yapının kaynak gereksinimini karşılayamadığı, yaşanan büyük depremler sonrasında
ortaya çıkmıştır. Dünyada bu konuda yapılan araşt1rmalar ve çözüm önerileri derlenecek ve ülkemiz
açısından değerlendirilecektir.

Eylem C.2.5.3. Özel sektör kuruluşlarının afet yönetim sistemi içine girmelerini sağlamak için
toplantılar düzenlenecek ve konunun önemi vurgulanacaktır.
Başta özel sektör olmak üzere, toplumun tüm paydaşlarının afet yönetim sisteminin risk azaltma,
hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa gibi tüm aşamalarına etkin olarak katılımın sağlanması
çağdaş bir afet yönetim sisteminin ön koşulu olmaktadır. Afetler sonrasında üretim tesislerinin süratle
175

onarılabilmesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, bu amaçla sigorta sisteminin de rolünün arttırılması,
dirençli bir toplum oluşturmanın temel esasıdır.

Eylem C.2.5.4. Afetlerle ilgili kaynak yaratılması yöntemleri geliştirilecektir.
Depremlerle başedebilme konusunda verimli şekilde kullanılabilecek, kamunun üstünde yük
oluşturmayacak, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek bir
finansman modeline gereksinim duyulmaktadır. Afetlere yönelik sigorta ürünlerinin de bu modeli
tamamlayıcı olarak düzenlenmesi gereklidir.

Hedef C.3: Depremlere ve Diğer Afetlere Zamanında Hızlı Ve Etkili Olarak Müdahale
Edilebilmesinin Sağlanması
KENTGES kapsamında da ele alman bu stratejiyle; depremlere ve diğer afetlere zamanında hızlı ve
etkili olarak müdahale edilebilmesi için acil durum haberleşme altyapısının güçlendirilmesi, ulaşım ve
tahliye koridor/an, toplanma ve geçici barınma alanları, afet destek merkezleri ve acil durum tesisleri
gibi tesislerin gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
STRATEJİ C.3.1. Afet sonrası müdahale sistemi geliştirilecektir.
Eylem C.3.1.1. Merkezi ve yerel düzeyde haberleşme, acil durum çağrı ve bilgi iletişim sistemleri alt
yapısı ile acil müdahale ve yardımlar için ulaşım sistemleri geliştirilecektir.
Afet sonrasında veya acil durumlarda; hem merkezi düzeydeki hem yerel düzeydeki kurumlar arasında
hızlı ve güvenli haberleşmenin sağlanabilmesi için alt yapının geliştirilmesi, bu kapsamda afet
yönetimi ve acil yardım planlarının da yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca acil müdahale
ve yardımların hızla gerçekleştirilmesi için gerekli ulaşım sistemleri ve mekansal organizasyonlar
sağlanma//, yer seçimleri tamamlanmalı ve mevcut planlarda bu amaçla gerekli değişiklikler
yapılmalıdır.
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Eylem C.3.1.2. Acil durumlarda kullanılacak sağlık tesisleri ve sosyal donatıların belirlenmesi ile ilgili
çalışmalar yapılacaktır.
Afet anı ve sonrasında gereksinim duyulan sağlık tesisleri, tahliye koridoru, toplanma ve geçici
barınma alanları ve acil durumda kullanılacak tesislerin tanımlarının yapılması, nüfusa ve
gereksinimlere göre bunların standartlarının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca mekânsal
planlamalarda acil durumda kullanılacak alan ve yapılar, ulaşım, sağlık hizmetleri, geçici barınma ve
lojistik gibi fonksiyonlar bir bütün olarak dikkate alınmalıdır.

STRATEJİ C.3.2. Afetlerde sağlık organizasyonu güçlendirilecektir.
Eylem C.3.2.1. Tüm illerde hastane afet planlarının hazırlanması ve güncelleştirilmesi sağlanacaktır.
Bugüne değin süregelen uygulamalarda hastanelerin büyük bir kısmında acil durum planlarının
o/madiği veya çok yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu nedenle bir planlama kılavuzu hazırlanarak tüm
hastanelerin bu kılavuzun esaslarına göre planlarını yenilemeleri gerekmektedir.

Eylem C.3.2.2. Tüm illerde afetlerin yol açabileceği sağlık sorunlarına zamanında, hızlı ve etkili
olarak müdahale edebilmek için il sağlık afet planları geliştirilecektir.
Her ne kadar il afet acil yardım planları içerisinde sağlık hizmetlerinin planlanmasının da bulunmasına
rağmen, bu planların eylem planları haline getirilmesi yararlı olacaktır.

Eylem C.3.2.3. Mobil acil müdahale ve ulaştırma birimleri geliştirilecektir.
Yerleşim alanlarında bulunan sağlık tesislerimizin güvenliğinin sağlanması kadar afet bölgesine hemen
kurularak acil müdahalelerde bulunacak mobil ünitelere (sahra hastaneleri, tam donanımlı ambulanslar
vb.) de gereksinim duyulmaktadır. Bu alanda yaralıların havadan tahliyeleri konusunda kapasite
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geliştirilecektir. Bu ünitelerin geliştirilmesi afet müdahale aşamasının başarıya ulaşmasında önemli rol
oynamaktadır.

Eylem C.3.2.4. Hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılmasına devam edilecektir.
Bir afet sonrasında kullanılması yaşamsal önem taşıyan mevcut hastanelerin deprem ve diğer afet
güvenliklerinin arttırılması ve yeni yapılacak hastanelerde bu güvenliğin mutlaka sağlanması
gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılı sonuna kadar planlanmış hastanelerin güvenli
hale getirilmesi çalışmaları desteklenecektir.

STRATEJİ C.3.3. Hasar tespitlerinde bilgi paylaşımı ve işbirliği geliştirilecektir.
Eylem C.3.3.1. Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen afet sonrası hasar tespit çalışmalarında
bilgi paylaşımını ve işbirliğini sağlayacak yeni yaklaşımlar geliştirilecektir.
Kamu kuruluşları mevzuatla kendilerine verilen görev bağlamında, DASK, TARSİM ve sigorta
şirketleri ise sundukları sigorta ürünleri nedeniyle afet sonrası hasar tespit çalışması yapmaktadır.
Kaynakların etkin kullanımı bakımından (özellikle sigorta sektörünün hasar tespit faaliyetlerinin
kolaylaşması bakımından), ayrıca, ekonomik kayıplara ilişkin genel tablonun doğru ve tutarlı
belirlenebilmesi açısından büyük afetlerde etkin bilgi paylaşımı ve işbirliğinin kurumsallaştırılması
önemlidir.

11.3. Uygulama ve İzleme
5902 sayılı "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun"
çerçevesinde AFAD Başkanlığı bünyesinde Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur. Bu kurul tarafından
depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında
öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla bir
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çalışma süreci başlatılmıştır. İlgili yasa gereği Deprem Danışma Kurulu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı,
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, beş üniversite öğretim üyesi ve üç sivil toplum kuruluş
temsilcilerinden oluşmaktadır.
UDSEP-2023 Deprem Danışma Kurulunda tartışıldıktan sonra ortaya çıkan ürünün sorumlu
kuruluşlarla tartışıldığı çalıştayda da tartışmaya açılmış, strateji ve eylem planının uygulanabilirliği
konusunda görüşler toplanmıştır. Sonuç olarak UDSEP-2023'de yer alan eksen, hedef, strateji ve
eylemler; konusunda uzman ve sorumlu çok katılımcı süreçler sonunda elde edilmiştir.
11.3.1. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planının Yönetimi
UDSEP'in uygulama süreci ana eksen olarak, AFAD Deprem Danışma Kurulu
oluşturulacak UDSEP İZLEME VE DEGERLENDİRME GRUBU tarafından

tarafından

yürütülecektir. Bu grup; aynı zamanda AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ile beraber çalışmaların
koordine edilmesinden, strateji ve eylem planında yer alan sorumlu ve ilgili kuruluşlarla da toplantılar
düzenleyip gerekli yönlendirmeleri yapmaktan, UDSEP'in ilke ve stratejilerini gözden geçirmek, bazı
stratejilerin değiştirilmesini veya yeni stratejiler üretilmesini önermekten de sorumlu olacaktır.
UDSEP-2023'ün ülke genelinde etkin olarak uygulanabilmesi için AFAD Başkanlığı konu ile ilgili
yönerge veya yönetmelik yayınlamaya yetkilidir.
11.3.2. Sorumlu ve İlgili Kuruluşların Yapacağı İşler
Strateji belgesinin uygulama düzeyinin arttırılması; genelde deprem zararlarının azaltılması
çalışmalarında kamu kurum ve kuruluşlarının, özelde ise UDSEP strateji belgesi ile sorumlu kılınan
kamu kurum ve kuruluşlarının yıllık programlarında belirtilen faaliyetleri benimsemesi ve
faaliyetlerinde bunlara yer vermesiyle mümkündür. Sorumlu kuruluşlar bütçelerini ve yıllık çalışma
programlarını hazırlarken, yürütmekte oldukları hizmet ve yatırımlarda herhangi bir eksiltmeye
gitmeksizin, strateji belgesinde sorumlu oldukları faaliyetlere öncelik tanıyacaktır. Bu konuda
gereksinim duyulacak ek düzenlemelerin sorumlu kurum ve kuruluşlar ile Kalkınma Bakanlığı'nın
işbirliğinde hazırlanması sağlanacaktır. UDSEP eylem ve faaliyetlerinin uygulaması, 'sorumlu kuruluş'
olarak belirlenen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir. Sorumlu kuruluşlar belgede yer alan
önlemlerle uyumlu olan, ancak burada yer almayan diğer faaliyet konuları hakkında da uygulamalar
gerçekleştirilebilecektir. Sorumlu kuruluşlar 6 aylık dönemlerde ilgili kuruluşları da bilgilendirip
toplantıya davet ederek çalışmalarını yürüteceklerdir. Sorumlu kurum ve kuruluşlar, çalışma dönemi
sonunda İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına sunulmak üzere rapor hazırlamakla
yükümlüdürler.
Belgede ilgili kuruluşlar olarak belirlenen kurum ve kuruluşlar ise, sorumlu kuruluşlar ile birlikte
çalışacak, destek sağlayacak ve uygulamaları yönlendirecek kuruluşlardır. İlgili kurum ve kuruluşlar
sorumlu kuruluşun çağrısı üzerine sürece katılacaklardır. İlgili kuruluş olarak yer alan yerel yönetim
birimlerinden hangilerinin çalışmalara katılacağı sorumlu kuruluş tarafından belirlenecektir.
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BÖLÜM 12
TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE MÜDAHALE

7

12.1. Amaç ve Kapsam
Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale
çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları
tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini
belirlemektir (AFAD 2013).
TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak,
bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsar.
12.2. Hukuki Dayanak
a) 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
b) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirler İle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun,
c) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
d) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği,
e) Afet ve Acil Durum Hizmetleri Yönetmeliği,
f) UDSEP (Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı).
12.3.Sorumluluk
Afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonundan, eğitim politikalarının oluşturulmasından ve bu
konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından AFAD sorumludur.
Ulusal düzey hizmet grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan sorumlu
ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet grubu
planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, STK’lar ve
gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.
Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst yöneticiler, il afet
müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanmasından valiler, özel kuruluşlarda ise sahipleri veya
yetkili temsil organları sorumludur (AFAD 2013).
12.4. Hedefler
TAMP’ının hedefleri;
Hayat kurtarmak,
7

Bu bölüm AFAD tarafından 2013 yılında hazırlanan “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)”ndan alınmıştır.
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Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,
Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,
Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,
Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,
Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,
İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak,
Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır.

12.5. Planlama Prensipleri
12.5.1.Temel Prensipler
a) Kapsamlı olması (Hazırlık, müdahale, ön iyileştirme aşamaları),
b) Her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması,
c) Tüm ana ve destek çözüm ortaklarının rol ve sorumluluklarını içermesi,
d) Ulusal, bölgesel ve yerel afet müdahale kapasitesini anında harekete geçirmeyi esas alması.
12.5.2.Tamamlayıcı Prensipler
a) Etkili planlama,
b) Esnek ve ölçeklenebilir yapı,
c) İyileştirme ve geliştirme,
d) Koordinasyon, işbirliği ve dayanışma,
e) Bilgi yönetimi ve iletişim,
f) İlgili mevzuata uygunluk (AFAD 2013).
12.6. Plan Türleri ve Entegrasyonu
Genel olarak planlar stratejik, taktik ve operasyonel yaklaşımla hazırlanır. Stratejik planlar, kurum ve
kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini,
performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek eylem ve yöntemler ile kaynak
dağılımını içerir. Taktik planlar; rolleri, sorumlulukları, görevleri tanımlar ve hizmet gruplarının
yapacakları çalışmalar ile eylemleri ifade eder. Operasyonel planlarda ise personel, ekipman ve kaynak
yönetimi gibi detaylar yer alır.
TAMP, taktik yaklaşımla hazırlanmış olup afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında
görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları
tanımlamaktadır. TAMP, ulusal ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl
yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan olarak muhtemel afet ve acil durumların türü ve ölçeğine göre
uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip müdahale organizasyon sistemini açıklamaktadır.
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Hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet alanlarında, destek
çözüm ortakları ile birlikte ulusal hizmet grubu planlarını Şekil 1.1’ de ifade edilen taktik yaklaşıma
göre hazırlayacak ve bu planlarda hizmet grubu ekiplerini oluşturarak her bir ekibin görev, yetki,
sorumluluk ve iş akışlarını belirleyecektir .
Ayrıca AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından Afet ve Acil Durumlarda Medya
İletişim Planı hazırlanacaktır.
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan büyük ölçekli doğal afetler, toplu
nüfus hareketleri, yangınlar, teknolojik kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer kazalar veya
olayları, hava ve deniz aracı kazaları, tehlikeli ve salgın hastalıklar konuları ile ilgili olay türleri
dikkate alınarak görev yapacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir. Afet ve Acil Durum
Yüksek Kurulu TAMP kapsamında hangi olay türlerine yönelik ulusal düzeyde plan hazırlanacağına
karar verir. İlgili kurumlar kararın tebliğinden itibaren altı ay içinde planlarını hazırlar (AFAD 2013).
Ulusal düzey hizmet grubu planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite
geliştirme yapılmalıdır. Bu hususta çalışması gereken hizmet grupları aşağıdaki tabloda belirtilmiş
olup, hizmet grubu planlarında afet türlerine yönelik görevler belirtilmelidir (AFAD 2013).
Tablo 1. OLAY TÜRÜ- HİZMET GRUPLARI TABLOSU
OLAY TÜRÜ
Deprem

YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI
Tüm Hizmet Grupları

Ulaşım kazaları

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit

Su baskını

Baraj patlaması

Orman yangını

Sanayi yangınları
Toplu nüfus
hareketleri
Siber saldırı

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık,
Teknik Destek, Zarar Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık,
Teknik Destek, Zarar Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve
Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar
Tespit, KBRN
Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit
Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit
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Kimyasal

Biyolojik afetler
ve Salgın
Hastalıklar
Radyolojik ve
nükleer kazalar

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı,
Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve
Hayvancılık, Zarar Tespit
Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve
Hayvancılık, Zarar Tespit
Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye,
Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme,
Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulan ilçelerde il afet müdahale planı dikkate alınarak ilçe
afet müdahale planları hazırlanır. İl afet müdahale planı İAADM tarafından, ilçe AADYM olmayan
ilçeleri de dikkate alacak şekilde hazırlanacaktır. Ulusal düzeyde ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve
kuruluşun il teşkilatı, yerel düzeyde il hizmet grubu operasyon planını diğer destek çözüm ortakları ile
birlikte hazırlayacaktır. Operasyon planlarında; haberleşme sistemi ve bilgileri, toplanma yerleri,
intikal planlaması, rapor ve form örnekleri, müdahale çalışmalarında ekipler ve alt ekiplere
görevlendirilecek personel, alet, ekipman, araç, gereç vb. kaynak envanterleri, iş akışları, vardiya
planlaması ve standart operasyon prosedürleri yer alacaktır. Bu planlar il afet müdahale planına
eklenecektir (AFAD 2013).
Bakanlık, kurum, kuruluş ve valilikler bu plan kapsamında gösterilen planlama süreçlerini dikkate
alarak plan hazırlıklarını yapacaklardır (AFAD 2013).
Ulusal ve yerel düzeyde, hizmet grubu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların planların
hazırlanmasında göz önünde bulundurmaları gereken hususlar aşağıdaki gibidir:
Görev sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri mümkün olduğunca belirlemek,
Kendi hizmet grubunun sorumluluk alanında bulunan tüm imkan ve kabiliyetleri güç ve kaynak
olarak tespit etmek,
Görev sırasında karşılaşılacak risk ve zararları azaltmak amacıyla mümkün olduğunca
kapasiteyi geliştirmek,
Tüm afet ve acil durumlara karşı her seviyede hazırlıkları ifa etmek,
İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
Tüm bilgileri düzenli olarak güncellemek,
Görev alanına giren konularla ilgili eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek ve ilgili diğer
tatbikatlara katılmak,
Hizmet grubu ve ekiplerin kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını ayrıntılı bir şekilde
düzenlemek, ulusal ve yerel düzey ekipler tarafından uygulanmasını sağlamak (AFAD 2013).
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12.7. Plan Hazırlama Süreci
Plan hazırlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört
bölümden oluşmaktadır. Süreçler aşağıda açıklanmıştır (AFAD 2013).
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12.8.Varsayımlar
Planların hazırlanmasında dikkate alınacak başlıca varsayımlar şunlardır:
Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha büyük
ve yaygın olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki olası
afetlerin meydana gelebileceği,
Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi yavaş gelişen doğal afetlerin süreç içinde daha
önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği,
Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal
sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçakları gibi ikincil afetler meydana gelebileceği,
aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği,
Zarar gören binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin barınma
artabileceği,

problemlerinin

Afet bölgesi ve dışında ulaşım talebinin artabileceği,
Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre
aksayabileceği veya durabileceği,
Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesisleri ile diğer önemli bina ve tesislerin hasar
görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, bu hasarlardan kaynaklanan can, mal kayıplarının
olabileceği,
İletişim ve haberleşme sistemlerinin kesintiye uğrayabileceği,
Elektrik, doğalgaz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinin ağır hasar görebileceği ve
çalışamaz hale gelebileceği, bu durumun susuzluğa ve salgın hastalıklara yol açabileceği,
ısınma, aydınlatma ve enerji sorunlarının ortaya çıkabileceği,
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Afetin, gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, mesai saatleri içerisinde veya tatil
günlerinde, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,
Hasarın büyük olabileceği, enkaz altında insanların kalabileceği,
Kuvvetli artçı veya başka depremler sonucunda binaların hasar düzeyinin artabileceği hatta
yıkılabileceği,
Gıda, ilaç, ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçlarda sıkıntılar meydana gelebileceği,
Hükümet binası, sağlık ve eğitim tesisleri gibi kritik tesislerin hasara uğrayabileceği,
Görevli personel ve ailelerinin de afetten etkilenebileceği,
Afet bölgesinde görevlendirilen ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının
olabileceği,
Afet bölgesinde asayiş sorunlarının olabileceği, toplumsal olayların olabileceği,
Yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve
temininde acil yardım süresinin 15 günden daha fazla olabileceği,
Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, yaz aylarında
gerçekleşen bir afetin etkilerinin kış aylarında da devam edebileceği,
Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte olabileceği,
bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği,
Olay bölgesinde incinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği,
Kontrolsüz nüfus hareketlerinin olabileceği,
KBRN tehdit ve tehlikelerinin olabileceği,
Karantina önlemlerinin gerekebileceği,
Tahliye ve yerleştirme gerekebileceği,
Kültürel ve tarihi mirasın etkilenebileceği,
Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği,
Yaşanan afetler sonrası ekonomik krizlerin tetiklenebileceği (AFAD 2013).
Yukarıdaki varsayımlar, genel olup bölgenin zarar görebilirliği dikkate alınarak oluşabilecek her afet
için somut varsayımlar tespit edilmeli ve planlar bu değerlendirmeler doğrultusunda yapılmalıdır
(AFAD 2013).
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12.9. Müdahale Organizasyonu
12.9.1. Müdahale Aşamaları
Etkili müdahale yönetimi; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşur
(AFAD 2013).Hazırlık çalışmaları;
Mevcut kaynakları belirlemek,
Plan yapmak,
Organize olmak,
Alet-ekipman ve araçları hazırlamak,
Kapasite geliştirmek, yeni teknolojilerden yararlanmak
Erken uyarı sistemlerini kurmak, geliştirmek ve test etmek,
Eğitim ve tatbikatlar düzenlemek ve
Değerlendirme aşamalarından oluşur (AFAD 2013).

TAMP ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemini açıklamaktadır. İyileştirme çalışmaları ön
iyileştirme ve uzun dönem iyileştirme çalışmaları olarak ikiye ayrılmakta olup müdahale organizasyon
yapısında ön iyileştirme çalışmalarına ilişkin hizmet gruplarının çalışmalarından bahsedilmektedir.
Müdahale çalışmalarının bitiminde ön iyileştirme gruplarının çalışmaları uzun dönem iyileştirme
çalışmalarına zemin teşkil edecektir. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu tarafından hazırlanmasına
karar verilen olay türü planları dışında, TAMP’daki hizmet grup planlarında ve bu plan doğrultusunda
oluşturacakları modelde hizmetin bütünlüğünü bozmadan süreçleri bir bütün olarak göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir. Başka bir deyişle barınma hizmeti acil barınmadan kalıcı barınmaya
kadar olan süreci, hasar tespit hizmetleri; ön hasar tespit, kesin hasar tespit, itirazlı hasar tespit gibi hak
sahipliği aşamasına kadar olan süreci kapsamalıdır (AFAD 2013).
12.9.2. Müdahale Seviyeleri
Müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılmıştır. Etki derecesine göre müdahale
seviyelerindeki destek durumu aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir (AFAD 2013).
Tablo 3: Seviye etki derece tablosu
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AFAD, afet ve acil durum olayı sonrası, İAADYM’ den aldığı ilk ve tamamlayıcı bilgiler
doğrultusunda;
Yardım taleplerini olay türü ve ölçeğine göre değerlendirerek olay seviyesini belirler ve ilan
eder. İlan edilen olay seviyeleri (Tablo 3.) koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini
belirler.
Seviyede ilgili İAADYM faaliyete geçer. AFAD AADYM gelişmeleri takip eder ve
değerlendirir. Olay seviyesi belirlenir, ancak ilan edilmez. Gerekli görülen hallerde AFAD,
ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ ın
kapasitesini yönlendirir.
Olay seviyesi “2” olarak belirlendiğinde sadece ilgililerine duyurulur. Olay türü ve ölçeğine
göre sırasıyla İAADYM, ve Ek- 4’te yer alan 1.grup destek illeri ve ilgili AKB afet bölgesine
talimat beklemeksizin hareket eder. Gerekli görülen hallerde AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet
gruplarının ana çözüm ortaklarını ve Kızılay’ ın kapasitesini yönlendirir.
Olay seviyesi “3 veya 4” olarak belirlendiğinde olay seviyesi ilan edilir ve AADKK toplanır.
AFAD hizmet grubu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılay’ ın temsilcilerini
Başbakanlık AADYM’ ye çağırır. Olay türü ve ölçeğine göre, Ek- 4’te yer alan 1. ve 2. grup
destek illeri afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder ve 2. grup iller gerektiğinde
yönetimi devralır.
“Seviye 4” kararı verilmesi halinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır ve gerektiğinde
uluslararası yardım çağrısında bulunulur (AFAD 2013).

Olay sonrası afet bölgesinden ve ulusal hizmet gruplarından devam eden bilgi akışı doğrultusunda
Başbakanlık AADYM tarafından seviye değişikliği yapılabilir ve yapılan değişiklik ilan edilir. Karar
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verilen seviye bildiriminden sonra, hali hazırda harekete geçmiş olan ulusal hizmet grupları bildirime
göre pozisyonlarını alarak afet alanına yönlendirilir. Yönlendirmeye ilişkin detaylar AFAD tarafından
belirlenir ve yönlendirilen hizmet grupları müdahale planları doğrultusunda çalışmalarına devam eder
(AFAD 2013).
12.9.3. Ulusal Düzeyde Koordinasyon Birimleri
Koordinasyon birimi olarak, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (Bakanlar), AADKK (Müsteşarlar),
Başbakanlık AADYM, BAADYM’ler, İAADKK ve İAADYM’ler görev yaparlar. Koordinasyon
birimlerinin olay seviyesine göre koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları Şekil 2.1.’de gösterilmiştir
(AFAD 2013).

Şekil 2.1: Olay seviyesine göre koordinasyon düzeyleri ve fonksiyonları

12.9.3.1. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla, AADKK’den gelen bilgi ve önerileri değerlendirir. Konu ile ilgili
politik direktif esaslarını belirler ve gerekli kararları alır. Gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu
Kararı alınması yönünde girişimlerde bulunur (AFAD 2013).
12.9.3.2. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirir, alınacak önlemleri belirler, uygulanmasını sağlar
ve denetler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar (AFAD
2013).
12.9.3.3. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, toplu nüfus hareketleri, yangınlar ve kazalar, kimyasal,
biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi büyük
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ölçekli, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil durum
veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal düzeyde etkin müdahale ve
koordinasyonu sağlamak üzere AFAD Başkanının başkanlığında, Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşların müsteşar yardımcıları
düzeyindeki temsilcilerinden oluşur (AFAD 2013).
12.9.3.4. Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
Bakanlıklarda, müsteşar veya yetkilendirilecek müsteşar yardımcılarının başkanlığında 7/24 saat
çalışma esasına göre çalıştırılır. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde
belirtilmiştir (AFAD 2013).
Ulusal hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların afet ve acil durum
yönetim merkezlerinin bünyesinde ilgili hizmet grubunun yönetilmesi için koordinasyon ekipleri teşkil
edilir ve bir hizmet grubu yöneticisi belirlenir. Ayrıca afet bölgesine destek olmak üzere hizmet grubu
tarafından saha destek ekipleri tasarlanır (AFAD 2013).
* Koordinasyon ekiplerinin teşkili: Hizmet grubunun planladığı çalışmaların afet anında hayata
geçirilmesini sağlamak üzere bakanlık afet ve acil durum yönetim merkezini yönetecek idari ekip olup
hizmet grubunun ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortaklarının katılımı ile oluşturulan ve süreci
yönetecek ekiptir (AFAD 2013).
* Saha destek ekiplerinin teşkili: İlk anda afet bölgesine giderek bölgede kurulan hizmet grubuna
destek olacak daha çok uzman personelden oluşturulan ekiplerdir. Saha destek ekipleri, hizmet
grubunda yer alan bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatındaki personelden oluşturulur. Bu personel
izleme, değerlendirme, yönetim ve operasyon amacıyla afet bölgesinde görevlendirilir. Saha destek
ekiplerinde görevli personel statülerine göre İAADYM içinde teşkil edilen hizmet grubuna dahil
olurlar (AFAD 2013).
12.9.4. Yerel Düzeyde Koordinasyon Birimleri
Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık/AFAD AADYM ile irtibatlı olarak vali tarafından, vali
yardımcıları ve İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü, valilik hukuk
sorumlusu, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu yer alır (AFAD 2013).
12.9.4.1. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
İAADKK, vali/vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon komutanı,
belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il müdürleri ile ihtiyaç
duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine görev yapmak üzere)
oluşur (AFAD 2013).
Görevleri:
İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile birlikte
Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak.
İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak.
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Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek.
Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri belirlemek.
Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya hazırlatmak.
Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini sağlamak.
Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, il afet
müdahale planının uygulanmasını sağlamak.
Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak.
Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim merkezinde
toplanmak (AFAD 2013).
12.9.4.2. İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
İllerde vali veya yetkilendireceği vali yardımcısının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına göre görev
yapar. Sekretaryasını İAADM yürütür (AFAD 2013).
Ulusal düzeyde müdahale organizasyon şemasında yer alan dört temel servis il düzeyinde de aynı
şekilde teşkil edilecek olup, servisleri sorumlu vali yardımcıları koordine eder. İl düzeyine ilişkin
müdahale organizasyon şeması Ek-2’de yer almaktadır. İAADYM’nin görevleri Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde belirtilmiştir (AFAD 2013).
İhtiyaç duyulan ilçelerde valilerin uygun görmesi halinde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
kurulur ve ilçe müdahale planı hazırlanır. İlçe AADYM’ler yerel düzeyde koordinasyon birimleri
arasında yer alır (AFAD 2013).
12.9.5. Ulusal Düzeyde Müdahale Yönetimi
Minimum hiyerarşi, maksimum etkinlik, olay türü ve boyutuna göre modüler yapıya sahip müdahale
organizasyonunda, operasyon servisi, bilgi ve planlama servisi, lojistik ve bakım servisi, finans ve
idari işler servisi olmak üzere dört servis Şekil 2.2’ de yer alan “Ulusal Afet Müdahale Organizasyon
Şemasında” belirtildiği şekilde kurulur (AFAD 2013).
Seviye 3 veya 4 ilan edildiğinde Başbakanlık/AFAD AADYM’de faaliyet gösterecek servislerin
başına AFAD Daire Başkanları görevlendirilir (AFAD 2013).
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Şekil 2.2: Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şeması

12.9.5.1. Operasyon Servisi
Müdahale organizasyonunda, temel birim olarak planı uygulamaya koyan servistir. Müdahale seviyesi
ve olay türü mantığından hareketle iki alt servise ayrılmıştır. Küçük çaptaki olaylar için minimum
hizmetler göz önünde bulundurularak, Acil Durum Hizmetleri alt servisi, büyük çaptaki afetler dikkate
alınarak Ön İyileştirme Hizmetleri alt servisi oluşturulmuştur. İyileştirme çalışmalarının ilk adımını
oluşturan bu hizmetler acil durum çalışmalarının bitmesinden sonra uzun dönem iyileştirme
çalışmalarının zeminini oluşturmaktadır (AFAD 2013).
Acil Durum Hizmet Grupları olarak;
-Haberleşme, ulaşım alt yapı, güvenlik ve trafik, yangın, KBRN, arama ve kurtarma, sağlık, enerji,
tahliye, yerleştirme ve planlama, nakliye (AFAD 2013).
Ön İyileştirme Hizmet Grupları olarak;
-Barınma, beslenme, defin, alt yapı, hasar tespit, gıda tarım ve hayvancılık, psiko-sosyal destek ve
enkaz kaldırma olmak üzere 18 hizmet grubundan oluşmaktadır. Ulusal
düzeyde hizmet gruplarının yönetiminde, bakanlıkların ilgili müsteşar yardımcıları görev yapar
(AFAD 2013).
Operasyon Servisi Acil Durum Hizmetleri alt servisinin hizmet grupları ve görevleri ile Ön İyileştirme
Hizmetleri alt servisinin hizmet grupları ve görevleri bu plan çerçevesinde açıklanmıştır (AFAD
2013).
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12.9.5.2. Bilgi ve Planlama Servisi
Bilgi ve Planlama Servisi, bilgi toplama, evrak kayıt, belgeleme ve raporlama ile değerlendirme ve
izleme hizmetleri yapmak üzere Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Hizmet Grubu olarak görev
yapar (AFAD 2013). Görevleri;
Müdahale süresince veri toplamak ve analiz etmek,
Keşif yapmak, durum hakkında bilgi sağlamak,
İhtiyaç duyulan veri kaynaklarını belirlemek, durumu değerlendirmek,
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haritalar, veri tabanları, uzaktan algılama konularında gerekli
çalışmaları yaparak verileri değerlendirmek,
Olaya ilişkin elde ettiği veriler ile meydana gelebilecek diğer olasılıkları hesaplamak ve
modellemeler yaparak alternatif stratejiler hazırlamaktır (AFAD 2013).
12.9.5.3. Lojistik ve Bakım Servisi
Lojistik ve Bakım Servisi hizmet grupları lojistiği, ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmetleri,
teknik destek ve ikmal, uluslararası destek ve işbirliği ve kaynak yönetimi olmak üzere beş hizmet
grubundan oluşur (AFAD 2013).
Müdahalede görev alan hizmet gruplarına destek olmak amacıyla tesisler kurmak, gerek duyulabilecek
malzeme, ekipman vb. temin etmekten sorumludur (AFAD 2013).
Lojistik planlama ve işbirliği amaçlı 15 bölge oluşturulmuştur. Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD
tarafından ilan edilen seviyenin 2, 3 veya 4 olması halinde görevlendirilen ekipler “Minimum 72,
Maksimum 120 saat” kendi kendine yetecek şekilde personel, araç, gereç ile sosyal (Barınma,
beslenme, hijyen malzemesi vb.) ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Belirtilen süre aşımında veya
çalışma süresi içinde ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu
tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla her hizmet grubu afetlere hazırlık kapsamında kendi lojistik
planlamasını önceden yapacaktır, gerekiyorsa kapasite oluşturacaktır (AFAD 2013).

12.9.5.4. Finans ve İdari İşler Servisi
Finans ve İdari işler servisi; satın alma ve kiralama, muhasebe, bütçe ve mali raporlama, ulusal ve
uluslararası nakdi bağış, zarar tespit olmak üzere dört hizmet grubundan oluşur (AFAD 2013).
Afet öncesi hizmet grubunun hazırlık çalışmaları kapsamında gerek duyulabilecek finansman ihtiyacı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının
stratejik planında yer alır (AFAD 2013).
Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları her türlü
yatırımlar AFAD tarafından izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli idarelerin
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kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere, bu kurumlarca belirlenecek tutarda
ödenek ayrılabilir (AFAD 2013).
Acil ihtiyaçların finansal yönetimi ise 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 23’üncü maddesi ile Afet ve Acil Durum Harcamaları
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır (AFAD 2013).
12.9.5.5. Yardımcı Birimler
AFAD AADYM ile İAADYM’ler de basın müşaviri, hukuk müşaviri, irtibat sorumlusu ve güvenlik
sorumlusu görev yaparlar. AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği afet ve acil durumlarda medya
ve halkla ilişkilerin sağlıklı yürütülmesini sağlar (AFAD 2013).
12.9.5.6. İzleme
Başkanlık ulusal ve yerel düzeyde planlama, eğitim ve afetlere hazırlık konularında tüm bakanlık,
kurum ve kuruluşları koordine eder, hizmet grupları ile afet ve acil durum yönetim merkezlerinin
hazırlıklarını ve olay bölgesi çalışmalarını izler ve yönlendirir (AFAD 2013).
12.9.6.Yerel Düzeyde Müdahale Yönetimi
BAŞBAKANLIK/AFAD AADYM ile BAADYM’ler ve İAADYM’ler üçgeninde Ulusal Afet
Müdahale Sistemi’nin modeli oluşmuştur. Bakanlık, kurum ve kuruluş düzeyinde kurulan hizmet
grupları da koordinasyonundan ve hazırlanmasından sorumlu oldukları Ulusal Hizmet Grubu
Planlarında “Hizmet Modelini” oluşturacaklardır. Oluşturulan bu alt modeller ulusal afet müdahale
sisteminin parçalarını teşkil edecektir. Ulusal düzeyde oluşturulan hizmet grupları ile yerel düzeyde
oluşturulan hizmet grupları arasındaki ilişki yerele, yani afet bölgesine destek fonksiyonunun icrasıdır.
Ülke çapında standardın sağlanması amacıyla yerel düzeydeki afet müdahale yönetimi ulusal düzey
tarafından tek bir model olarak tasarlanacaktır. Ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemi
Şekil 2.3’te gösterilmiştir. Ulusal düzeyde müdahale sistemi ulusal düzeyin yerel düzeye nitelikli
destek vermesi üzerine
tasarlandığından küçük illerde de hizmet grubunun kurulması ve çalıştırılması mümkündür (AFAD
2013).
Yerel düzeyde Seviye 1 ve Seviye 2 için müdahale çalışmaları vali veya vali adına İAADYM’ den
sorumlu vali yardımcısı tarafından yürütülür. Kurulan servislerde vali yardımcıları servis koordinatörü
olarak görev yapar (AFAD 2013).
Seviye 3 ve Seviye 4’te müdahale çalışmaları vali tarafından yürütülür. Seviye 3 ve 4 için destek il
gruplarındaki hizmet grupları, AFAD saha destek personeli, ulusal düzey hizmet gruplarının saha
destek ekipleri, Kızılay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri, Türkiye İş
Kurumu tarafından temin edilen işçiler ve STK’lar yapılan planlamalar ve afete hazırlık protokolleri
doğrultusunda afet bölgesinde ivedilikle yerlerini alarak çalışmalara destek olur (AFAD 2013).
Afet bölgesinde görev almak isteyen STK’lar ilgili oldukları ulusal düzeyde ulusal düzey hizmet grubu
ana çözüm ortağı tarafından, yerel düzeyde ise hizmet grubunun servis koordinatörü tarafından
koordine edilir (AFAD 2013).
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Afet bölgesinde İAADYM içinde ihbar takip masası ve emniyet, jandarma, askeri birlikler, İAADM ve
diğer kamu kurumları personelinden oluşan gezici ilk tespit ekipleri kurulur. Yapılan tüm saha
tespitleri ihbar takip masasında toplanır ve Başbakanlık AADYM ile paylaşılır (AFAD 2013).

AFAD, afet bölgesinde valiye destek ve danışman olarak görev yapacak üst düzey bir AFAD
yetkilisini ve hizmet gruplarına destek ve danışmanlık yapmak üzere de yeterli sayıda saha destek
personelini görevlendirir (AFAD 2013).
Her bir servise servis koordinatörü olarak vali yardımcısı görevlendirilir. Servisler altında yer alan
hizmet gruplarına işin önem ve büyüklüğüne göre bir ya da birden fazla vali yardımcısı
görevlendirilebilir. Bu durum planlama aşamasında netleştirilip planlara yansıtılır (AFAD 2013).
Valiye yardımcı olmak üzere basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu, güvenlik
sorumlusu da çalışmalarda yer alır. Uluslararası Destek ve İşbirliği Hizmet Grubu ve Ulusal ve
Uluslararası Nakdi Bağış Hizmet Grubu il düzeyinde yer almaz (AFAD 2013).
İllerde oluşturulacak 112 acil çağrı merkezleri, İAADYM’ler de, operasyon servisi içinde yer alan
“Acil Durum Hizmetleri Servisi Haberleşme Hizmet Grubunun” çekirdeğini oluşturur. 112 acil çağrı
merkezleri acil haberleşmenin sağlanması için ilk harekete geçen birim özelliğine sahip olup afet
anında haberleşme sisteminde kesinti meydana gelmesi halinde ilk haberleşme çalışmalarını yürütür
(AFAD 2013).
12.10. Türkiye Afet Müdahale Planı’nın Ana ve Destek Çözüm Ortaklarının Sorumluluk ve
Görevleri ile Planın Geliştirilmesi
12.10.1. Ana ve Destek Çözüm Ortaklarının Sorumluluk ve Görevleri
12.10.1.1. Ana Çözüm Ortaklarının Sorumlulukları ve Görevleri
Kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülebilmesi için
bakanlıkların kurulduğu bilinmektedir. Afetlerde normal yaşam ve faaliyetlerin kesintiye uğraması
halinde her bir bakanlığın sorumluluk alanına giren hizmetlerin yerel düzeyde yürütülmesi yine ilgili
bakanlıkların taşra teşkilatları ile sağlanmalıdır. Dolayısıyla afet ve acil durumlarda kesintiye uğrayan
hizmetlerin kısa sürede sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakanlıklar düzeyinde organizasyon ve
koordinasyon gerektirdiğinden ulusal düzey hizmet grupları oluşturulmuş ve her hizmet için ana
çözüm ortağı bakanlıklar belirlenmiştir (AFAD 2013).
Ulusal Beslenme Hizmet Grubunun sorumluluğu Kızılay Teşkilat Tüzüğünün 8’inci maddesi hükmü
gereğince Kızılay’a verilmiştir (AFAD 2013).
Ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar üstlendiği hizmetin ulusal düzeyde esas sorumlusu
olup birlikte çalışacağı destek çözüm ortaklarının rollerini, çalışmalarını belirler. Her bir hizmet grubu
sorumlusu diğer destek çözüm ortakları ile birlikte Ek-6’da yer alan ulusal düzey hizmet grubu plan
formatına göre “Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planı”nı hazırlayacaktır. Afet ve acil durumlarda
hazırlamış olduğu hizmet grubu planının
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aktivasyonunu gerçekleştirecektir. Tüm hizmet grupları AFAD ile koordinasyon halinde çalışacaktır
(AFAD 2013).
Ana çözüm ortaklarının ulusal düzeyde (taktik)

görevleri;

Hizmet grubu organizasyonunu kurmak, yapılacak hizmetin bütününü analiz etmek,
Hizmet grubu hazırlık ve planlama çalışmalarını yönetmek,
Hizmet grubu kapasite geliştirme çalışmalarını yapmak,
İhtiyaç halinde destek çözüm ortaklarını göreve çağırmak ve bilgilendirmek,
Özel sektör ile çalışarak gerekli kaynakları sağlamak,
Afetlere hazırlık protokollerini yapmak,
Finansal yönetim çalışmaları yapmak,
Personelin eğitilmesi ve sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını
desteklemek, operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek, standart operasyon
prosedürleri, kontrol listeleri, el kitapçıkları, kılavuzlar, formlar ve talimatlar hazırlamak,
Afet anında bakanlık ya da kurum merkezinde koordinasyonu sağlayacak koordinasyon
ekiplerini belirlemek,
Afet anında kendi hizmet grubunda yer alan tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlardan afet
bölgesine gidecek saha destek ekiplerini ve afet bölgesindeki çalışma esaslarını belirlemek
(AFAD 2013).
Yerel düzeyde (Operasyonel aşamada) ise;
Operasyon çalışmaları için sabit ve seyyar tesisler ile görevlileri belirlemek,
Afet anında operasyonda çalışacak personeli görevlendirmek, destek çözüm ortakları, diğer
hizmet grupları, koordinasyon birimleri ile AADYM’ler ile koordinasyon sağlamak,
Afetin meydana gelmesi halinde mevcut güç ve kaynakların, etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamaktır
Hizmet gruplarının ana çözüm ortağı, destek çözüm ortakları ve görevleri bölüm 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 ve 3.2’ de açıklanmıştır (AFAD 2013).
12.10.1.2. Destek Çözüm Ortaklarının Görevleri
Operasyon planlarının hazırlık çalışmalarına katılmak,
Gerekli personel, araç, gereç, ekipmanları vb. temin etmek,
Operasyonların yürütülmesine destek vermek,
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Eğitimli personelin sürekliliğini sağlamak, diğer hizmet gruplarının çalışmalarını desteklemek,
Operasyon için gerekli teknolojik yenilikleri takip etmek,
Hizmet grubu sorumlusunun hizmete ilişkin taleplerini yerine getirmek (AFAD 2013).
12.10.1.3. Diğer Görevler
12.10.1.3.1.İçişleri Bakanlığı
Mülki idare amirleri içerisinden yeterli sayıda personeline afet ve acil durumlar öncesi AFAD ile
koordinasyon halinde oryantasyon eğitimi verir ve afet anında bölgeye intikal ettirir (AFAD 2013).
12.10.1.3.2. Milli Eğitim Bakanlığı
Afetler öncesi her okulun afet ve acil durum planları yapmasını sağlamaktan,
Afet anında; denetlemekle sorumlu olduğu tüm yurtlarda barınan öğrencilerin ve okullarda
eğitimde olan öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık,
beslenme, barınma vb.) diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan,
Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktan
sorumludur (AFAD 2013).
12.10.1.3.3. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
Afetler öncesi her üniversitenin ve bağlı birimlerinin afet ve acil durum planları yapmasını
sağlamaktan, üniversitelerde afet gönüllüsü gençler yetiştirmek üzere çalışmalar yapmaktan,
Afet anında; üniversite yurtlarında barınan ve üniversitelerde eğitimde olan öğrencilerin
tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme, barınma vb.) diğer
hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan,
Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamaktan
sorumludur (AFAD 2013).
12.10.1.3.4.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
Bünyesine bağlı yurtların afet ve acil durum planlarını yapmaktan, yurtlarında barınan öğrencilerin
tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme, barınma vb.) diğer hizmet
grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan sorumludur (AFAD 2013).
12.10.1.3.5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
afet bölgesinde alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar kullanma suyu temini, nakli, gerektiğinde
yeterli sayıda su kuyularının açılmasına ilişkin çalışmalardan sorumludur. Meydana gelen afet
nedeniyle su kaynaklarının kaybolması veya yer değiştirmesi durumunda gerekli çalışmaları yaparak
yeni kaynakları belirler ve su proje taslağını ivedilikle hazırlayarak ilgili valiliğe ulaştırır (AFAD
2013).
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Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının ve eklentilerinin acil durum planlamasını
yapmaktan sorumludur (AFAD 2013).
Her ölçekteki işletmelerin afet ve acil durum ile iş sürekliliği planlarının oluşturulması, başta Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olmak
üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kamu kurum ve
kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için acil durum planları 18/06/2013 tarih ve 28681
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri
çerçevesinde hazırlanır. İş sürekliliği planlarının esasları ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla
Başkanlık tarafından belirlenir (AFAD 2013).
12.10.1.3.6. Türkiye İş Kurumu
Afetin meydana gelmesinden sonra gerektiğinde Başkanlığın talebi üzerine öncelikle afet bölgesinden
olmak üzere işçi temin eder (AFAD 2013).
12.10.1.3.7. Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü
Afetin meydana gelmesinden sonra Başkanlık ile işbirliği içerisinde afet bölgesindeki vatandaşları
düzenli bilgilendirmek üzere radyo ve televizyon yayını yapar (AFAD 2013).
12.10.1.3.8. Diyanet İşleri Başkanlığı
Afet ve acil durum hallerinde din hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi için kapasite geliştirir (AFAD
2013).
12.10.1.3.9.Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar (BTK, RTÜK, BDDK, EPDK VB.)
Afet ve acil durum hizmetlerinin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlayıcı düzenlemelere öncelik
verirler ve afet anında sorumlulukları altındaki sektörlerin afet yönetimine katkı vermelerini sağlarlar.
Kamu imtiyaz sözleşmelerinde var olan afet ve acil durum yükümlülüklerinin ilgililerince yerine
getirilmesini takip ederek afet müdahale hizmetlerini yapan birimlere destek olurlar (AFAD 2013).
Afet ve acil durum hallerinde adalet hizmetlerinin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet verilmeksizin
yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır (AFAD 2013).
Afet sonrası, Maliye bakanlığı tarafından mali analiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
psikososyal analiz, Ekonomi Bakanlığı tarafından ekonomik analiz ve AFAD tarafından müdahale
sistemi performans analiz raporu hazırlanır (AFAD 2013).
12.11. Planın Takibi, Geliştirilmesi, Güncellenmesi, Eğitim ve Tatbikatlar
Hizmet grubundan sorumlu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş hazırlayacağı ulusal düzey
hizmet grubu planını ve eklerini, personel, malzeme, araç, gereç vb. ihtiyaçları yönünden takip eder.
Bu konularda eksiklik ve/veya değişiklikler meydana geldiğinde planı ve eklerini güncelleştirir. Plan,
ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikatlar, gelişen yeni teknolojiler ve yapılan görevler dikkate
alınarak geliştirilir (AFAD 2013).
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TAMP, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca onaylanır. Ulusal düzey hizmet grubu planları
birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde oluşturulacak
birim tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın bağlı olduğu
Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İl afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum
ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek
verilecek uygun görüş sonrası, valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Hizmet grubu operasyon
planları il afet müdahale planının ekidir ve İAADKK tarafından onaylanır, AFAD ve ilgili
bakanlığa/kuruluşa bilgi amaçlı gönderilir (AFAD 2013).
Ulusal ve yerel düzeydeki hizmet grubu planlarının eğitim ve tatbikatları planlarında belirtilen sayıda
yapılır. Tekli yıllarda Ulusal Afet Tatbikatı düzenlenir (AFAD 2013).
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BÖLÜM 13
YEREL YÖNETİMLER VE AFET

8

Giriş
Ülkemizde afetlere karşı hazırlıklı olmak için tüm kurumların ve fertlerin entegre çalışma yapması
gerekir. İmar Kanunu, yerel yönetimlere plan yapma ve onama konusunda önemli yetkiler verdiği
halde, yapılan planların denetimi yeterli değildir. Bu denetimin sadece belediyeler üzerinde bırakılması
sorunu çözmeye yetmemektedir. Bunun giderilmesi için yeni bir düzenleme gereklidir. Yapı
sektöründe kanun ve yönetmeliklere uymamak alışkanlık haline gelmiştir. Yine zarar azaltma kültürü
oluşturulamamıştır. Ayrıca fenni mesuller ve teknik odaların da bu konuda belediyelerle işbirliği
yapmaları gerekir. Afet önleme için insan yetiştirme yani eğitim, şehir planlaması ve depreme karşı
binaların takviye edilmesi ile yapıların güçlendirilmeleri konusunda maddi yardıma ihtiyaç duyanlara
destek sağlanması üzerinde durulmalıdır (Esen, 2011).
Türkiye'de afet yönetimi konusunda merkezi idarenin neredeyse bütün yetkileri elinde topladığı
görülmektedir. Afet mevzuatında yerel yönetimlere afete hazırlık, afet planlaması, afete müdahale gibi
konularda yardımcı bir kuruluş olarak rol biçilmiştir. Afetle ilgili yetkiler "yetki genişliği" ilkesi
çerçevesinde merkezi idarenin taşradaki temsilcileri olan vali ve kaymakamlara kullandırılmıştır. Yerel
yönetim birimleri için afetten sonra en önemli konu İller Bankasından alacakları payların miktarının ne
olacağının bilinmesidir. Yerel yönetimlere afetle ilgili olarak belirlenen bu çerçeve, belediyeleri afete
yönelik alacakları tedbirler konusunda isteksizleştirmekte, afet planlamasına yönelik planlama
faaliyetine katılma angarya haline gelmektedir (Akyel, 2005). Oysa afet yönetiminin en önemli
unsurlarından biri yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin afete ilişkin en önemli yetkileri imara ilişkin
olanlarıdır (Gülkan ve Duygu,1998). 3194 sayılı İmar Kanunu gelişmiş ülkelerdeki demokratikleşme
ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik eğilimlere uygun düşmekle birlikte, Türkiye'deki yerel
yönetimlerin teknik eleman, altyapı ve anlayış olarak bu reforma hazır olmadıklarını
hesaplayamamıştır (Akyel, 2005).
Şehrin geleceği üzerinde en önemli karar olarak düşünülmesi gereken imar planı yapma ve değiştirme
yetkisi belediyelerin afetin etkilerinin azaltılması konusunda 28 en önemli birim olduğunu yukarıda
belirtilmişti. Ancak afet yönetiminde belediyelerin sadece bu alanda değil, bütün aşamalarda yetkileri
kullanan ve sorumlu birim olarak afeti yönlendiren mercilerden olması gerekmektedir. Afet sonrasında
afete aldıkları kararlarla sebep oldukları belli olan belediye meclis üyelerinin, belediye başkanlarının,
belediye görevlilerinin ve merkezi idare personelinin sorumsuz davranışları ilgili birimlerin afet
yönetiminden uzakta tutulmalarındandır. Yetki ve sorumlulukların farklı birimlerde olması çağdaş
yönetim anlayışına da aykırıdır. Bu aykırılık afet mevzuatında yapılacak değişiklikle giderilmeli,
belediyeler afet planlamasından yönetimine kadar her aşamada sorumluluk üstlenmelidirler (Akyel,
2005).
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Bu bölümün hazırlanmasında büyük ölçüde “Akyel 2005; Esen 2011; Tercan 2008; Tezgider 2008; Yıldız 2008; Yılmaz
2012, ”den alıntılar yapılmıştır. Her cümle sonunda sürekli tekrar olmaması için paragraf bitimlerine atıf verilmiştir.
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Ülkemizin önemli bir kesimi deprem, su baskını, erozyon, yangın gibi afetlere maruzdur. Yine
nüfusumuzun büyük bir kısmı belediye sınırları içinde iskan edilmekte ve milli gelir buralarda
oluşmaktadır (Esen, 2011 ).
Afetlere karşı alınacak önlemler içinde planlama ve denetim başta olmak üzere pek çok konu yerel
yönetimlerin (belediyeler ve il özel idareleri) sorumluluk alanındadır. İl özel idarelerinin imar ve
planlama yetkileri, belediye sınırları dışındadır. Ayrıca, belediyelere ve il özel idarelerine afet
önlemede eğitim ve bilinçlendirme konularında büyük görevler düşmektedir. Bu çalışmada daha çok
belediyelerin afete yönelik çalışmaları ve sorumlulukları ele alınmıştır (Esen, 2011).
Türkiye yerel yönetimler alanında uzun yıllar konuşup bir türlü gerçekleştiremediği yeniden
yapılandırmayı 2003 yılından sonra başlayan süreçte yerine getirmeye başladı. 5302 sayılı İl Özel
İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5255
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu her alanda olduğu gibi afet yönetimi bağlamında da önemli
değişikler meydana getirdi. Belediye Kanununda, Belediyenin görev ve sorumluluklarının sayıldığı 14
üncü maddedeki kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek
nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapma veya yaptırma şeklindeki genel görevli sayma yapılan
reformun mantığını görme açısından önemlidir (Yıldız, 2008).
13.1.Yerel Yönetim Birimleri ve Afetler
Yerel Yönetim birimlerinin afetlerle ilgili görevlerine baktığımızda; Türkiye'de yerel yönetim
birimleri, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, belediyeler (ilçe belediyeleri, alt kademe
belediyeleri ile diğer belediyeler) ve köylerden oluşmaktadır (Tercan, 2008).
13.1.1. İl Özel İdareleri
İl özel idareleri, 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-u Muvakkati ile kurulmuş, görev ve
sorumlukları da bu yasaya göre tanımlanmış yerel yönetim birimleridir. İl Özel İdaresi Kanunu,
22.02.2005 tarihinde değiştirilerek 5302 sayılı yeni Yasa çıkarılmıştır. Bu Yasanın 6. maddesinin (c)
fıkrasına göre İl Özel İdareleri; "mahalli müşterek nitelikteki her türlü imar, bayındırlık, afet, acil
yardım ve kurtarma konularında" görevli ve yetkili sayılmışlardır (Tercan, 2008).
Stratejik plan ve çalışma programı başlıklı 32. maddesinde de, "ulusal ve bölgesel planlara uygun
olarak, bayındırlık ve iskan, imar, doğal afet hizmetlerine ilişkin orta veya uzun vadeli stratejik plan ve
bu planın yıllık dilimlerini oluşturmak üzere çalışma programını hazırlamak" görevi Valilere
verilmiştir (Tercan, 2008).
Acil durum planlaması başlıklı 56. maddesinde; "İl özel idaresi"nin, yangın, sanayi kazaları, deprem ve
diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de
dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar. Afet planlarının
hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer afet planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık,
kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahalli idarelerin görüşleri alınır.
Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli tedbirler alınır” denilmektedir (Tercan, 2008).
5302 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi İl özel idaresinin, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer
doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate
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alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacağı, ekip ve donanımı hazırlayacağını; acil durum
plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon
sağlanacağını ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer
mahallî idarelerin görüşlerinin alınacağını hüküm altına almıştır (Yıldız, 2008).
Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemleri alıp ilgili bakanlık, kamu kuruluşları,
meslek teşekkülleriyle üniversiteler ve diğer mahallî idarelerle programlar yapabilme ve il dışında
yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek
sağlayabilme önceki Kanunda bulunmayan ve özellikle 1999 depremleri sonrasında çokça ihtiyaç
duyulan yetkiler olarak göze çarpmaktadır. Kanunun 43 üncü maddesi giderler arasında doğal afetlere
yapılacak harcamaları saymış ve böylece afet
zamanında zaman zaman yaşanan kaynak ve harcama sorunlara alternatif bir çözüm imkanını yerel
yöneticilere ve valilere tanımıştır (Yıldız, 2008).
5302 sayılı Kanunun afet yönetimi konusunda yaptığı en önemli düzenleme il özel idarelerini belediye
sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki
alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamakla yetkilendirmesidir.
Uygulamada etkileri henüz tam olarak görülmemekle birlikte plansız alanların ortadan kaldırılmasını
sağlayacak olan bu düzenleme kırsal alanda afetin etkilerine açık yapılaşmanın önüne geçilmesini
sağlayacak, ruhsatsız yapılaşmanın taşrayı esir etmesinin önüne geçecektir. Yetkinin kullanılması
hususunda il özel idarelerinin merkezi idare tarafından yönlendirilmesi ve kamuoyu baskısının
oluşturulması önem arz etmektedir (Yıldız, 2008).
13.1.2. Büyükşehir Belediyesi Yönetimleri
1984 yılında çıkartılan 3030 sayılı yasa ile yerel yönetim sistemine büyük şehir belediyesi adıyla yeni
bir birim daha katılmıştır. Hızlı kentleşmenin, nüfusu merkezden çok çevrede yoğunlaştırması, kentsel
bütün içinde birden çok yerleşim yerinin bulunması, yönetim birimlerinin sayısının çokluğu,
büyükşehir belediyelerinin yönetimine başka kentlerden daha değişik özellikler kazandırmaktadır. Bu
çerçevede, hızlı kentleşmeye sahne olan büyük kentleri, küçük ve orta büyüklükteki kentlerle aynı
kurallara bağlı olarak yönetmenin doğru olmadığı genellikle benimsenen bir görüş olmuştur (Tercan,
2008).
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (b) fıkrasında, Büyükşehir
Belediyelerinin imar ve planlamayla ilgili görevleri; “Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla,
büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım
plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri,
parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar
planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar
planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak” olarak sayılmaktadır (Tercan, 2008).
Yine aynı Kanun’un 7. maddesinin (u) fıkrasında, afetlerle ilgili olarak; “il düzeyinde yapılan planlara
uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak;
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gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım
hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut,
işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı
alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek”,
(z) fıkrasında da “afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları
insandan tahliye etmek ve yıkmak” görevleri Büyükşehir Belediyelerine verilmiştir (Tercan, 2008).
13.1.3. Belediye Yönetimleri
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 14.
maddesi; belediyenin, belediye sınırları içinde, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla ...imar, su ve
kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı,
temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve
mezarlık… hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesini, 53. maddesinde ise; "Belediye, yangın,
sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak
amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve
donanımı hazırlar. Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum
planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle
üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır. Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için
gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar
yapılabilir. Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda,
bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabileceği” konularında belediyeleri görevli ve yetkili
kılmıştır (5393 sayılı Belediye Kanunu).
5393 sayılı Belediye Kanunu da 14 üncü maddesiyle acil yardımı, belediyenin görevleri arasında
saymış ve İl Özel İdaresi Kanunda yer alan ifadeleri tekrarlayarak belediyeleri afetler konusunda
yetkilendirmiştir. Başında merkezi idare tarafından atanan bir kişi olan valinin bulunması dolayısıyla il
özel idaresine verilen afetle ilgili yetkilerin reform öncesiyle karşılaştırıldığında önemli bir değişiklik
sayılamayacağı söylenebilirse bile belediyelerin afet konusunda doğrudan yetkilendirilmesi, doğal
afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacaklarını ifade etmesi Türkiye’deki afet yönetim
sistemi açısından önemli bir yeniliktir (Yıldız, 2008).
Kanunun afetlerden korunma ve zarar azaltmadan söz etmesi de önümüzdeki süreçte yerel
yönetimlerin konuyla ilgili atacağı adımlara ışık tutacak niteliktedir (Yıldız, 2008).
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7 inci maddesi il düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak,
doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer
afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek;
patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri,
fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler
yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek görevini büyükşehir
belediyelerine vermiş, afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları
insandan tahliye etmek ve yıkmak görevinden açıkça söz etmiştir (Yıldız, 2008).
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Belediyelerin imar yetkilerini afet bağlamında değerlendirme ayrı ve geniş bir çalışmanın konusu
olmakla birlikte 5216 sayılı Kanunla büyükşehir belediyelerine verilen ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisinin önemini vurgulamakta yarar görüyorum.
Büyükşehir ölçeğinde planlamayı gerektiren bu yaklaşım özellikle küçük ölçekli belediyelerin imar
uygulamalarındaki yetersizliklerinden yararlanarak rant kaygısıyla yapılacak sağlıksız yapıların önüne
geçmeyi sağlayabilecek önemdedir. Kanuna göre denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve
aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde
eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları
gidermeye yetkilidir (Yıldız, 2008).
5302 ve 5393 sayılı Kanunlarda getirilen ve afet yönetimi konusunda yararlanılabilecek önemli bir
başka düzenleme gönüllü katılımdır. İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım
Yönetmeliğinin gönüllülerin çalışma alanlarını düzenleyen 5 inci maddesi trafik, itfaiye, aramakurtarma gibi denetim ve acil yardım hizmetlerini çalışma alanlarından biri olarak belirlemiştir.
Özellikle 1999 depremi sonrasında afet yönetimi alanında gittikçe artan bir şekilde gönüllü çalışma
isteği göze çarpmakta bu düzenlemeyle gönüllülük yasal bir statüye kavuşmaktadır. Yapılan
düzenleme ile İl özel idaresi ve belediyelere, gönüllülere faaliyet alanına göre, gerekli kıyafet, araç,
gereç, mekân sağlayabilme ve eleman tahsis edebilme imkânı verilmiştir (Yıldız, 2008).
13.1.4. Köy Yönetimleri
Yerel yönetim hiyerarşisinin en alt basamağında köyler yer alır.1924 tarihli Köy Kanunu ile köy
muhtarlıklarına tüzel kişilik tanınmıştır. Gerçekte Köy Kanunu, küçük yerleşme birimleri için
çıkartılmış bir Belediye Kanunu niteliğini taşımaktadır (Tercan, 2008).
Örneğin köylerde imarla ilgili işlerin yaptırılması (içme suyu getirmek, köy yolu, köy camii, köy
konuk odası yapmak, taşınmaz malların tescilini sağlamak gibi) görevleri köy idaresine (muhtar ve
ihtiyar heyeti) verilmiştir. Köy muhtarı, ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra köy yerleşme
planının yapılmasını bağlı bulunduğu mülki idari amirinden isteyebilir. Köy yerleşme planı, köyün
yerleşik ve gelişme alanlarını içermektedir. Değişik bakanlık temsilcilerinden oluşan köy yerleşme
alanı tespit komisyonunca yürürlükteki imar mevzuatına bağlı olmaksızın hazırlanan yerleşme planı
valilikçe onaylanarak kesinleştirilmekte ve yürürlüğe girmektedir (Tercan, 2008).
Genellikle yerleşik alan, yerleşme çeperinde yer alan yapı birimlerini birbirine bağlayan izafi bir
sınırla, gelişme alanı ise 100 metre dışında yer alan bir şeritle tanımlanmaktadır. Köy yerleşme
planında konut alanı ve köy genel ihtiyaçlarına ayrılan yerler, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki
yerlerle Hazinenin mülkiyetindeki alanlar, bu niteliklerini yitirirler ve köy tüzel kişiliği adına tapuya
tescil edilirler. Bu şekilde köy tüzel kişiliği adına tescil edilen parseller, ihtiyaç sahibi köylülere rayiç
bedel üzerinden satılabilmektedir. Bu şekilde elde edilen gelir, köyün imar işlerinde kullanılmaktadır.
Köy muhtarı, ihtiyar meclisinin olumlu kararını aldıktan sonra köy yerleşme planının yapılmasını bağlı
bulunduğu mülki amirden isteyebilir. Köy yerleşme planı, köyün yerleşik ve gelişme alanlarını içerir.
Köy yerleşme alanlarının planlaması, 26.05.1987 tarih ve 19471 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Köy Kanunu’na Ek 3367 sayılı Kanun ve 20.08.1987 tarih ve 19950 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
yönetmelik ile yeniden tanımlanmıştır (Tercan, 2008).
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Yerel yönetimler 7269 sayılı Kanun ve ona göre çıkartılan planlama esaslarında her il ve ilçe için
yapılması gerekli acil yardım planları içinde diğer ilgili kurumlarla birlikte görev alırlar. Belediyelerin
kurtarma ve yıkıntıları kaldırma, ilk yardım ve sağlık hizmetleri, ön hasar tespit ve geçici iskan, satın
alma, kiralama, el koyma ve dağıtım hizmetleri ve tarım hizmetleri gruplarında tariflenmiş görevleri
vardır. Ama afet yönetiminde nazım bir role sahip değildir. Her afet mahallidir ve mahalli kurumlar
aracılığıyla hem afet zararlarının azaltılması çalışmaları sürdürülebilir hem de afet sonrasında etkili
çalışmalar gerçekleştirilebilir (Tercan, 2008).
13.2. Belediyelerin Afet Önleme Çalışmaları
13.2.1. Şehir Planlaması Çalışmaları
Sağlıklı kentleşme afetlere karşı alınacak tedbirlerin başında gelmektedir. Şehir planlama sürecinin
sağlıklı olduğu ülkelerde afetlerin yol açtığı kayıplar, plansız olarak gelişen ülkelere göre daha azdır
(Esen, 2011).
Afetlere karşı yerleşme ünitelerinin değerlendirilmesinde sosyo-kültürel çevre ve hukuki bileşenlerle
beraber fiziksel çevre şartlarının iyi değerlendirilmesi gerekir. Afet risklerinin ele alınmasında coğrafi
bilgi sistemlerinden çokça faydalanılmaktadır. Ülkemizde bu sistemlerin geliştirilmesi, yerleşim
yerlerinin jeolojik yapı, fay, toprak kayması haritalarının çıkarılması gerekir. Bu tür çalışmaları pek
çok belediye yapamayacağı için, merkezi idarenin yerel yönetimleri desteklemeleri daha doğrudur. İl
özel idarelerinin de bu konuda yeterli olduğu söylenemez (Esen, 2011).
3194 sayılı İmar Kanunu, yerel yönetimlere plan yapma ve onama konusunda önemli yetkiler verdiği
halde, yapılan planların denetimi yeterli değildir. Bakanlığın Teftiş Kurulları bu konuda
örgütlenmemiştir. Bazı yazarlar, bu boşluğun yargısal denetimle doldurulmasından yana olmakla
beraber, böyle bir boşluğun yasalarla doldurulması gerekir (Esen, 2011).
13.2.2.Yapı Denetimi Çalışmaları
Afetler en fazla şehirleri etkilemektedir. Buna rağmen 3194 sayılı İmar yasasının afetlerle bir bağı
yoktur. Yakın zamana kadar imar düzenlemelerinin afet zararlarının azaltılmasında en etkili bir araç
olduğu ihmal edilmiştir. Bu nedenle imar mevzuatı ile afetler mevzuatı bütünleşmesine ihtiyaç
duyulmaktadır (Esen, 2011).
Ülkemizdeki yapım standartları ve yönetmeliklerinde önemli bir eksiklik yoktur. Karşılaşılan en büyük
problem, yapım aşamasında yürürlükteki standart ve yönetmelik şartlarına uyulmamasıdır. İçişleri
Bakanlığına göre de, kanun ve yönetmeliklere uymamak alışkanlık haline gelmiştir. Yine zarar azaltma
kültürü oluşturulamamıştır. Yapı denetimi de son derece sınırlı kalmaktadır. Bu görüşlere katılmakla
beraber, yapım standartları ve yönetmeliklerin ülke gerçeklerine uygun olmadığını ve konunun
bütüncül olarak değerlendirilmediği söylenebilir (Esen, 2011).
Japonya’da 1923 yılından beri afetlerden sonra imar yasalarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Son
düzenleme 1981 yılında inşaat temel kanunu ile olmuştur. Bu ülkede afetlere karşı alınan önlemlerde
başarılı olmanın sebeplerinden başında, yönetmeliklere uyulması gösterilmektedir.
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Afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önemli nedenlerinden “mühendislik hataları”nın en aza
indirilmesi için inşaat sektöründe çalışan mühendis, tekniker, kalfa, usta, işçi vb. bütün bireyler
afetlerle ilgili olarak eğitilmelidir. Bu konuda yapılacak faaliyetlerde “Mimar ve Mühendis
Odaları”nın etkin olarak yer alması gerekir (Yılmaz, 2012).
Yapı denetimi kapsamındaki iller dışında belediyeler ve il özel idareleri, yapı denetimi görevi ile
doğrudan sorumludur. Ancak belediyelerin ve il özel idarelerinin yeterli sayıda ve nitelikte elemanları
yoktur. Norm kadro değişiklikleri ile bu imkan da verilmemiştir. Ayrıca aşağıda belirtileceği gibi yapı
denetiminin kapsamı ve sınırlarının ne olacağı belirli değildir. Denetim konusunun içeriğinde, teknik
elemanlar-yapımcılar ile hukukçular arasında önemli görüş ayrılığı vardır (Esen, 2011).
Kamu binaları ile özel şahıslara ait binaların afetlere karşı dayanıklılıklarının denetlenmesinde etkin
görevler üstlenmeleri beklenen Bayındırlık il müdürlükleri ile belediyelerin bu sorumluluklarını yerine
getirecek yeterli eleman ve donanım gereksinimleri karşılanmalı her iki kurumun teknik ve yönetsel
sorumluluklarını gereken ciddiyette yerine getirip getirmedikleri sürekli denetlenmeli, ihmali görülen
yönetici ve personele kişisel sorumluluk ve ağır cezai müeyyideler getirilmelidir (Yılmaz, 2012).
13.2.3. Binaların Kullanımından Doğan Sorumluluklar
“Deprem değil, kötü bina öldürür” diye bir söz vardır. Ülkemizde can ve mal kayıplarının en büyük
sebebi binalardır. Japonya’daki Kobe depreminde ölümlerin en büyük sebebi de (% 83.9) binaların
yıkılmasıdır (Esen, 2011).
Binaların yapımı kadar kullanımlarına da önem vermek gerekir. Bu konuda Kat Mülkiyeti Kanunu
hükümleri yeniden gözden geçirilmelidir. Son yasal değişiklikler önemli olmakla beraber uygulama
daha önemlidir. Bazı binalarda belediyeye haber verilmeden binanın statiğini etkileyen tadilatlar
yapılmaktadır. Ticari amaçlarla yapılan bu tadilatlar binanın değerinin düşmesi bahane edilerek
malikleri tarafından örtbas edilmeye çalışılmaktadır (Esen, 2011).
Kamu binalarında kaçak yapılaşma fazladır. Ayrıca pek çok bina (okul, hastane, kaymakamlık veya
belediye hizmet binası vb.) oturulamaz durumdadır. Halbuki depremlerde en fazla insan ölümüne
sebep olan faktör, takviyesi yapılmamış binalardır. Bu sebeple devletin de konuyu ciddiye alması
gerekir (Esen, 2011).
Binaların yaş haritaları ile kat yükseklik haritaları çıkarılmalıdır. Çünkü deprem veya diğer afetlerde
yüksek katlı binalar daha fazla can ve mal kaybına yol açmaktadır. Bu konuda merkezi idare
belediyeleri desteklemelidir. Ülkemizde deprem sigortasına rağbet edilmemektedir. Afet sonrasında
yasalarla verilen bazı yardımlar, bu isteksizliği artırmıştır (Esen, 2011).
13.2.4. Yerel Yönetimlerin Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları
Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve zarar azaltmaya yönelik çalışmalarda kamuoyunun bilinçlendirilmesi
ve eğitim önemli bir yer tutar. Ülkemizde afet yönetimini geliştirememenin temel sorunlarından birisi,
eğitim eksikliğidir. Bu çerçevede halka yakın olmaları, yerel kaynakları ellerinde bulundurmaları ve
yerel personele sahip olmalarından dolayı yerel yönetimler merkezi yönetime göre daha aktif olabilir
(Esen, 2011).
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Merkezi düzeyde afet planlarını hazırlamaya yönelik standartlar geliştirildikten sonra il düzeyinde
planların hazırlanması, eğitim ve tatbikat çalışmaları yapılması, arama-kurtarma faaliyetlerinin
örgütlenmesi ve geliştirilmesi gerekir. Bu kapsamda halk eğitimi faaliyetleri önem taşımaktadır.
Ülkemizde deprem, sel gibi afetler olmasına karşılık bunların hatırlatılması ile ilgili müze,
bilgilendirme merkezi sayısı sınırlıdır (Esen, 2011).
Afetler konusunda halka yönelik eğitim faaliyetleri yetersiz olduğundan enkaz kaldırma gibi
faaliyetlerden memnuniyetsizlik yüksek oranda gözlenmektedir. Afet sırasında insanların ne
yapacaklarını bilmemeleri bu memnuniyetsizliği artırmaktadır. Halkın afetlere karşı bilinçlendirme
faaliyetlerinde yerel yönetimlerin ön planda olmadığı görülmektedir (Esen, 2011).
Afet zararlarını azaltmak amacıyla mahalle düzeyinde bilinçlendirme, halk arasında işbirliğini artırma
ve mücadele etme amacıyla 2007 yılında, merkezi İstanbul’da olan “Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı”
kurulmuştur. Bu vakfın, İstanbul ve civarında mahallede, 2699 mahalle afet gönüllüsü bulunmaktadır
(Esen, 2011).
13.3.Yerel Yönetimler ve Risk Yönetimi
Afet Risk Yönetimi ile öngörülen mevcut durumun iyileştirilmesi, yeninin ise daha güvenli kurulması
süreçlerinde yerel yönetimler öncelikli bir rol ve öneme sahiptir. Sahip oldukları planlama, yapılanma,
yönetim, denetim yetki ve yükümlülükleri bakımından yerel yönetimler (özellikle belediyeler)
bulundukları yerleşim birimlerinde yerel risklerin belirlenmesi ve afet risk önleme/zarar azaltma
süreçlerinde kilit, kaynak ve koordinatör kurum niteliğindedir. Belediyeler, belediye sınırları içerisinde
tüm altyapı, çevre, imar, sosyal hizmet, sağlık, kültür, turizm, spor vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
ile Acil Durum/Afet Müdahalesi ve denetim görevini yerine getirmektedir. Bir başka deyişle, yerel
olarak halkın her türlü hizmet için öncelikle başvurduğu makam belediyelerdir (Tezgider, 2008).
Belediyelerin büyüklükleri, faaliyetlerinin kapsamı ve kaynakları farklılık göstermekle birlikte, en
küçük belediye biriminde bile imar, iskan ve yatırım hizmetleri, şantiye hizmetleri, iş makineleri ve
tamir atölyesi hizmetleri verilmektedir. Bu hizmetler ise afet risk (zarar) azaltma çalışmalarının
belkemiğini oluşturmaktadır (Tezgider, 2008).
İllerde, belediye sınırları dışında, benzer görevler İl Özel İdareleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bunlar arasında, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, İl Çevre Düzeni Planı, eğitim tesisleri,
sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, sosyal hizmet, mikrokredi desteği hizmetleri bulunmaktadır (Tezgider,
2008).
Belediyeler ve İl Özel İdareleri hizmet ve görev alanları bakımından Afet Risk Yönetiminin temel
uygulayıcılarıdır. Afet risk analizi, özellikle imar, iskan ve yatırım hizmetlerinin güvenli biçimde
yerine getirilmesinin ön koşuludur. Yerel yönetimlerin teknik personeli, afet risk (zarar) azaltma ile
ilgili bilgi ve verilere günlük işleri gereği zaten sahiptir. Aynı şekilde, günlük çalışmalarında diğer
yerel ve merkezi kamu hizmet kurumları ve birimleri, özel sektör, teknisyenler ve halkla sürekli
iletişim içerisindedir. Bu bakımdan yerel yönetimlerde görevli teknik personel Afet Risk Yönetimi
başlığı altındaki süreç ve faaliyetlerin neredeyse tümüne aşinadır. Bu aşamada yapılması gereken,
mevcut verilerin Afet Risk Yönetimi yaklaşımıyla gözden geçirilmesi ve bir araya getirilerek
sistemleştirilmesidir (Tezgider, 2008).
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Yerel Zarar Azaltma Planı hazırlanırken,
Altyapının iyileştirilmesi (Yapılaşma ve planlamanın iyileştirilmesi, uygulamanın eksiksiz
denetimi);
İletişim yönetimi (Kurumlar/sektörler arası etkili işbirliğine dönük temasların geliştirilmesi,
süreklilik kazanması);
Toplumsal kapasite geliştirme (Zarar Azaltma kültürünün geliştirilmesi amacıyla, bireysel ya
da toplu olarak bilgilendirme, duyarlılık geliştirme, hizmet içi eğitim gibi farklı eğitim-yayım
ihtiyaçlarının karşılanması);
Entegrasyon (Zarar azaltmanın sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve sosyo-ekonomik gelişme
ile ilişkilendirilmesi) çalışmalarının birlikte ele alınması gerekecektir (Tezgider, 2008).

Afet Risk (Zarar) Azaltma görevi, Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin yürütmekte olduğu görevlerin,
verdiği hizmetlerin hepsinin içindedir, hepsinin vazgeçilmez parçası, tamamlayıcısıdır. Zarar Azaltma,
Belediye Başkanlarının sürekli gözetiminde olmak kaydıyla, ayrıca bir teknik izleme ekibi
oluşturulamıyorsa, öncelikle Belediye Fen/İmar işlerinden sorumlu birimlerinin gerçekleştirmesi, diğer
birimlerle koordine etmesi ve izlemesi gereken bir görevdir. Afetten koruyucu nitelik taşıyan bu görev,
yerel yönetimlerin afet halinde acil müdahaleye hazırlık amacıyla kurulan birimlerinin faaliyetleriyle
karıştırılmamalıdır. Sonuç olarak, Yerel Zarar Azaltma Planı yerel Afete Hazırlık/Acil Müdahale
planlarından ayrıca ele alınmak ve geliştirilmek durumundadır (Tezgider, 2008).
Afet risk yönetimi afet öncesinde ve sonrasında sürdürülmesi gereken işleri konu edinerek, olası afet
kayıplarının azaltılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla yapılacak ilk belirleme ve ölçüm işlemlerini,
zemin ve yer bilgileri ile afetin şiddet özelliklerini, mevcut yatırımların ve yapılaşmanın zayıflık ve
kusurlarını, yangın ve yer kayması gibi afetlerin yol açabileceği ikincil etkileri, olası can ve mal
kayıpları ile ekonominin uğrayabileceği yıkımları kapsar. Sakınım planlaması da bu yaklaşımın plan
biçimidir (Ulutürk, 2008).
Afetler meydana gelmeden kayıplar ve zarar görebilirlik düzeylerinin belirlenmesi, risklerin nerelerde
ve hangi düzeylerde yoğunluk kazandığının kestirilmesi ve afet risklerini azaltacak önlemlerin
alınması işleri sakınım planlaması kapsamındadır. Risk yönetiminde gözetilen temel ilke, risklerin en
etkili ve ekonomik biçimde azaltılması için bir öncelikler dizisine uyulmasıdır. Bu yöntem, nitelikleri
ve ilgili meslek uğraşları ile birlikte aşağıda yer alan şekilde özetlenmiştir ((Ulutürk, 2008).

Şekil: Olası Afet kayıplarını azaltmak amacıyla başvurulan risk yönetimi öncelikleri ((Ulutürk, 2008)
Doğal afetler genellikle yerel olaylardır ve yerel sorunlar doğurmaktadır. Afet yönetimi konusunda
özellikle risk yönetimi açısından yerel yönetimlerin katkıları ve çalışmaları son derece önemlidir.
Belediyelerimiz ellerindeki mevcut yetkileri kullanarak (imar kanunu ve yeni belediye yasalarının
verdiği yetkiler) afet risklerinin azaltılmasında önemli katkılar sağlayabilirler. Ancak imkânları kısıtlı
olan yerel yönetimlere, afet risk yönetimi çalışmalarını sürdürmeleri için görev, yetki ve sorumluluk
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verilmeli; idari yapılanma, mali kaynak, eğitim ve teknik yardım desteği sağlanmalıdır ((Ulutürk,
2008).
Belediyeler bu görevinde başarılı olabilmek için üç tür desteğe gereksinim duyacaktır
((Ulutürk, 2008):
Kaynak Destekleri (Deprem sigortası kaynakları kullanılabilir ve başarılı uygulama projeleri
merkezi yönetim tarafından ödüllendirilebilir)
Yetkilendirme Destekleri (Sigorta yaptırmaya zorlama ve güçlendirme projelerine katılımı
zorlama gibi)
Teknik Destekler (Coğrafi Bilgi Sistemi, uzay görüntüleri ve sayısal haritalar gibi).
13.4. Yerel Yönetim Teknik Personeli İçin Saha Çalışmalarında Zarar Azaltma İletişimi (Yerel
Uygulama Örnekleri)
13.4.1.Tanım ve Kapsam
Afet Zarar Azaltma iletişimi Afet Risk Yönetiminin olmazsa olmaz bileşenidir. Afet Risk Yönetimi
süreçleri ve faaliyetlerinin her aşamasında ilgili tüm taraflarla (“ilgi ortağı” konumundaki kişi, kurum
ve kuruluşlarla), ama öncelikle afet riskine maruz bulunan halkla iletişimin yeterli ve etkili biçimde
kurulması ve geliştirilmesi, can kaybının önlenmesi ve her türlü zararın azaltılması bakımından
belirleyici önemdedir (Tezgider, 2008).
Sahip oldukları planlama, yapılanma, yönetim, denetim yetki ve yükümlülükleri bakımından yerel
yönetimler (özellikle belediyeler) bulundukları yerleşim birimlerinde yerel risklerin belirlenmesi ve
afet risk önleme/zarar azaltma süreçlerinin, bir bütün olarak Afet Risk Yönetiminin temel
uygulayıcılarıdır. Bu bakımdan Afet Zarar Azaltma iletişimi yerel yönetimlerin, özellikle de belediye
teknik personelinin (en başta fen ve imar işlerinin) günlük, orta ve uzun erimli, kısaca her türlü
çalışmalarında özen göstermesi gereken bir konudur (Tezgider, 2008).
Afet Zarar Azaltma iletişimi, öncelikle iletişimin genel çerçevesi içerisinde tanımlanabilir. İletişim
türlerini, konumuz itibariyle, ticari ve ticari olmayan iletişim olarak gruplandırmak mümkündür. Örnek
olarak, reklam ve reklam dışı diğer ticari amaçlı tanıtımlar doğrudan ticari iletişimdir. Buna karşılık,
iletişim, ticari amaçlı olmayan habercilik-bilgilendirme, kurum içi ve kurumlar arası haberleşme,
eğitim-yayım faaliyetleri, sosyal
amaçlı tanıtım vb. faaliyetleri de kapsar. Bu çalışma esas olarak ikinci gruptaki faaliyetlerle ilgilidir
(Tezgider, 2008).
Gerçekte, bir kurumun, bir birimin her faaliyeti bir mesajdır. Bu yaklaşımla, yerel yönetim (özellikle
belediye) teknik personelinin görevleriyle ilgili her faaliyeti olumlu ya da olumsuz yönde bir Afet
Zarar Azaltma mesajını oluşturmaktadır. Örnek olarak, belediye teknik personelinin yapılaşma
konusundaki kuralları eksiksiz olarak uygulama ve uygulatma kararlılığı Zarar Azaltma yönünde
olumlu bir adımı oluşturacaktır. Buna karşılık, teknik personelin kuralları “adamına göre” ya da
yöneticilerin talimatları veya çeşitli baskılar nedeniyle eksik uygulaması ya da kuralsızlığa göz
yumması, Zarar Azaltma çabalarını zaafa uğratacak, etkisizleştirecektir (Tezgider, 2008).
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Yerel yönetim teknik personeli, görevleri gereği her gün vatandaşlarla temas halindedir. Aynı şekilde,
kurum içinde (örneğin Belediye Başkanlığı ve diğer belediye birimleri), yanı sıra ilgili merkezi ve
yerel kamu hizmet kurumları, mühendisler, teknisyenler, akademisyenler ve diğer ilgili kişi ve
kuruluşlarla, diğer bir deyişle, sundukları hizmete kaynak ve muhatap olan herkesle iletişim kurmak ve
sürdürmek durumundadır. Yerel yönetim teknik personelinin görevi gereği gerçekleştirmekte olduğu
Zarar Azaltma iletişimi, imar, iskan ve yatırım hizmetleriyle ilgili yüz yüze bilgilendirme ve
uyarılarından, standart güvenlik işaretlemelerinin eksiksiz uygulanmasına, yerleşim biriminin
ihtiyaçlarına bağlı olarak yerel Zarar Azaltma uygulamalarının geliştirilmesine uzanan geniş bir
yelpazeyi oluşturmaktadır (Tezgider, 2008).
13.4.2. Standart Güvenlik İletişimi
Standart güvenlik iletişimi konusunda hemen akla gelen örnekler, uyulması zorunlu işaretlemelerdir.
Ülke düzeyinde ve uluslararası kabul gören ve uygulanan bu işaretlemelere örnek olarak Sivil
Savunma ikaz ve alarm işaretleri, işyeri sağlık ve güvenlik işaretleri, ulaştırma işaretleri (kara, deniz,
hava trafiği vd) belirtilebilir. AB ülkelerinde uygulanmakta olan işaretlemelere uygun düzenlemeleri
kapsayan ve Aralık 2003’te yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği çerçevesinde, işyeri
sağlık ve güvenlik işaretlerinin yanı sıra yangınla mücadele işaretleri, engeller, tehlikeli yerler ve trafik
yollarını belirlemek için kullanılan işaretler, ışıklı işaretler, sesli sinyaller, sözlü haberleşme, el
işaretleri vb. başlıklarıyla kapsamlı bir uygulama öngörülmektedir. Güvenlik işaretlemesinde standart
renklerin (kırmızı, sarı, mavi, yeşil) ve işaretlerin (yasaklayıcı, uyarıcı, emredici işaretlerle yangınla
mücadele ekipmanı, acil çıkış ve ilkyardım vd. işaretlerinin) anlamı ilgililerce (konumuz bakımından
yerel yönetimler teknik personelince) yaygın olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, işaretlerin zarar
azaltma (koruyucu) işlevlerini tam olarak yerine getirmelerini sağlayacak şekilde ve zamanda
uygulanmasında eksiklikler söz konusudur. Öte yandan, mevcut işaretlemelere uyması beklenenlerin
aksine davranışları da güçlükleri artırmaktadır (Tezgider, 2008).
Bu konuda, belediyelerin altyapıyla ilgili kazı çalışmaları sırasında uyarıcı işaretlemenin ihmaliyle
ortaya çıkan kazalar, personelin kişisel koruyucu donanım zorunluluğu işaretine rağmen çalışanların
donanımı kullanmamakta ısrar etmeleri ya da halkın yasaklayıcı işaretlemelere rağmen inşaat
alanından geçmekte ısrar etmesi gibi sayısız örnek sıralanabilir. Standart güvenlik işaretlemeleri
çerçevesinde, özellikle doğal afetlerle ilgili zarar azaltma işaretleri olarak tanımlanabilecek
işaretlemeler azdır. Yol işaretlemeleri arasında, örneğin kaya düşmesi, heyelan uyarıları vb,
işaretlemeler, bulunmaktadır. Ülkelerde çeşitli çalışmalar olmakla birlikte bu konuda uluslararası kabul
gören uygulamalar henüz yeterli değildir. Bu koşullarda, ülkemizde yerel afet risk haritalarının, halkın
kolayca görebileceği ve anlayabileceği şekilde düzenlenerek teşhiri, afet zarar azaltma iletişimi
bakımından önemli bir adım olacaktır (Tezgider, 2008).
13.4.3. Zarar Azaltma İletişimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Afet zararlarını azaltmak için mümkün olduğu kadar tüm kurumların ve kaynakların afet öncesinde
zarar ve riski azaltmaya, afet sırasında güvenli bir müdahaleye ve afet sonrasında etkin ve adil bir
şekilde yaraların sarılmasını içerir. Her afetten ders almak ve bu dersleri yerine getirmek gerekir (Esen,
2011).
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Afetlere karşı çalışma tüm kamu kurumları ile bireylerin bütüncül bir faaliyetidir. Bu, toplam felaket
risk yönetimi (total disaster risk management) olarak belirtilebilir. Yani kurumların, organizasyonların
ve bireylerin (önlem almak-hazırlık-felaket-müdahale ve yeniden yapılanma) aşamalarında birlikte
hareket etmeleridir (Esen, 2011).
Yerel yönetimlerin afet önlemlerinde önemli noktalar; 1) Afet önleme için insan yetiştirme yani
eğitim, 2) Afet önleme için şehir planlaması ve depreme karşı binaların takviye edilmesi ve 3)
Yardıma muhtaç insanlara sağlanacak destektir (Esen, 2011).
Ülkemizde yerel yönetimlerin afete karşı alınacak tedbirler içindeki katkıları merkezi idare ile
karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bununla birlikte vatandaşla doğrudan temasta olan yerel yönetimlerin
afet zararlarını azaltmada daha fazla pay ve sorumluluk alması durumunda olası afetler daha az zararla
atlatılabilecektir. Bunun için yerel yönetimlerin başta eğitim olmak üzere bütçe, kalifiye teknik
personel bakımından desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca afetler ile ilgili merkezi kurumların kendi
içindeki ve yerel yönetimler ile arasındaki bağlar güçlendirilmeli, standart hizmet ve uygulamalar için
etkin koordinasyon sağlanmalıdır (Esen, 2011).
Fenni mesuller ve teknik odaların belediyelerle işbirliği içinde olmaları yapı standartlarının
uygulanması için önem taşımaktadır. İmar planlarının bilimsel verilere uygunluğu sağlanmalı, bu
konuda yerel yönetimler desteklenmeli ve mevcut yapıların kullanımlarından doğan ciddi problemler
yaşanmaktadır. Bu konuda mevzuat yeniden gözden geçirilmelidir (Esen, 2011).
Türkiye peş peşe yaşadığı büyük depremlerden sonra afet yönetimi açısından yeni bir döneme tanıklık
etmeye başladı. Yöneticilerden bireylere kadar herkesin afet konusunda duyarlılığının önemli ölçüde
arttığını söylemek abartı olmayacaktır. Ancak buna rağmen biriken sorunların fazlalığı, şehirleşme
sürecimizdeki akıl almaz ihmaller sorunun büyüklüğünü artırmakta ve kısa vadeli çözümleri imkânsız
kılmaktadır. Bilindiği üzere afete karşı alınabilecek en keskin önlem afete maruz bölgede yapılaşmanın
önüne geçmektir. Ancak ülkemiz bu şansı ne yazık ki vaktinde kullanamamış ve neredeyse ana
yerleşim yerlerinin yarısından fazlasını aktif fay hatlarının çevresinde inşa etmiş, önemli endüstriyel
yatırımlarını da bu tür alanlarda yoğunlaştırmıştır. Gelinen noktadan geriye dönüş bu tür alanlarda
yapılan yapıların yenilenmesi ve belli alanlarda yapılaşmaya izin vermeyecek düzenlemelerin
gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilecektir. Oldukça yüksek maliyeti ve zaman isteyen bu yöntemin
hukuki altyapısı Belediye Kanunuyla oluşturulmuştur. Kanunun 73 üncü maddesi belediyelere, kentin
gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımları yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, sanayi ve
ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı tedbirler almak
veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri
uygulayabilmek yetkisi vermektedir. Birçok belediyenin çeşitli gerekçelerle yararlandığı bu madde afet
yönetimi konusunda sonuç almayı düşünen yerel yöneticiler için çözümün anahtarı niteliğindedir
(Yıldız, 2008).
Depreme dayanaklı yapılmayan yapıların şehirlerin yarısından fazlasını oluşturması durumunda afet
yönetiminden söz etmek imkansızdır ve bu durum Türkiye gerçeğine işaret etmektedir. Afeti
yönetmeye başlamak için ülkemizdeki yapı stokunun yeniden gözden geçirilmesi ve afete dayanıklı
hale dönüştürülmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Mahalli idareler alanında yapılan reformlar bu
doğrultuda atılacak adımların hukuki alt yapısının hazırlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır
(Yıldız, 2008).
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Yerel yönetimler alanında yapılan reformların afet yönetimine pozitif katkısından şüphe
duyulmamakla birlikte etkin bir afet yönetimi için yasal anlamda hal önemli eksikliklerin bulunduğu
açıktır. Yıllardır söz verilmesine, uluslararası taahhütlere girilmesine rağmen “Afet Kanunu”
çıkarılamamıştır. Yapı denetimi konusunda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. İmar Kanunu ihtiyaca
cevap vermemekte ve en önemlisi bu alan tamamen denetim dışında bulunmaktadır. Teorik olarak bir
çok denetim sürecinden söz edilmekle birlikte fiili durum alarm sinyalleri vermektedir. Ehil olmayan
kişilere kontrolsüz bir şekilde verilen imar planı yapma ve değiştirme yetkisi Türkiye’nin geleceğini
ipotek altına alan sonuçlar doğurmakta ve afet yönetimi konusunda en önemli engel olarak karşımızda
durmaktadır. İmar planlarında yapılan değişiklikleri şehircilik ilkeleri açısından olduğu kadar afet
yönetimi açısından da denetleyebilecek bölgesel denetleme mekanizmalarına acilen ihtiyaç
bulunmaktadır (Yıldız, 2008).
13.5. Afet Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Yerel Yönetimler
13.5.1. Kriz Yönetim Merkezleri ile Kurtarma ve İlkyardım Komitelerinin Karşılaştıkları Genel
Sorunlar
Herhangi bir afet meydana geldikten sonra merkezi otoriteye durumun zamanında bildirilmesi,
merkezi ve yerel otorite arasında koordineli çalışmaların gerçekleştirilmesi kriz yönetim
merkezlerinin/kurtarma ve ilkyardım komitelerinin bir an evvel toplanması ile
mümkündür. Söz konusu merkezlerin/komitelerin zamanında toplanması ve afete müdahale etmesi
yoğun evrak trafiği, gecikme, kargaşa ve kırtasiyeciliğin yol açacağı sıkıntıları kısmen azaltır. Ancak
pratikte bu merkezler/komiteler çoğunlukla zamanında toplanamamaktadır. Zira merkezde/komitede
görevli kişilerin yaralanması, ölmesi ve afetzede olması nedeniyle kendilerinden hizmet beklenen
birçok görevli etkili bir hizmet verememektedir. Belirtilen nedenlerden dolayı, ve Gündoğdu’nun
belirttiğine göre, bu merkezlerden/komitelerden ilk 1-2 gün içinde önemli ve etkili bir faaliyet
beklemek doğru değildir. Bu nedenle, söz konusu zaman dilimi içinde merkezi otoritenin ve çevre
illerdeki afet yönetimi personelinin kurtarma ve ilkyardım çalışmalarında etkin rol oynamasını
sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır (Yılmaz, 2012).
13.5.2. Kurtarma ve İlkyardım Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar
Genelde kurtarma ve ilkyardım çalışmaları ile ilgili olarak dile getirilen temel görüşler;
koordinasyonun kötü olduğu, bu çalışmaları yürütmekle görevli yerel yöneticilerin kendilerinin de
afetzede konumunda bulundukları ve/veya afet yönetimi konusunda deneyimsiz oldukları ve
çalışmaların düzensiz olduğu yönündedir. Kurtarma ve ilkyardım aşamasında yapılan çalışmaların
daha düzenli olmasını sağlayacak bölgesel düzeyde hazırlıklı ve eğitilmiş uzman ekipler
bulunmamakta, ülke genelinde bir afet ağı oluşturulmamaktadır (Yılmaz, 2012).
Türkiye’de, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri, itfaiye hizmetleri Belediyelerce yürütülmeye
çalışılmaktadır. Belediyeler bu hizmetleri asli ve zorunlu bir hizmet olarak kabul etmenin yanında
geleneksel bir hizmet olarak da görmektedirler. Ancak, sınırlı mali olanaklara ve donanıma sahip
Belediyelerin bu hizmetlerini arzu edilen şekilde yürütebildikleri söylenemez. Çünkü, Belediye binası
bile bulunmayan 2 - 3 bin nüfuslu bir Belediye ile 10 milyondan fazla nüfusa sahip bir metropol
belediyesini aynı kefeye koyarak, her ikisinden itfaiye teşkilatı oluşturmalarını ve etkin hizmet
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sunmalarını beklemek yanlıştır. Bu farklılığın bir sonucu olarak, Belediyelerin itfaiye teşkilatları
arasında personel, araç-gereç bakımından eşitsizlik ve dengesizlikler gözlenmektedir (Yılmaz, 2012).
İtfaiye teşkilatlarının asli fonksiyonlarını etkin şekilde yerine getirebilmeleri ve afet hizmetlerinde de
görev alabilmeleri için yeniden düzenlenmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda afete ilk müdahale etme
şansına sahip yerel ve yakın itfaiye teşkilatlarının yangın söndürme dışında yangın önleme ve afetlerde
kurtarma ve ilkyardım gibi hizmetleri de yerine getirebilecek şekilde örgütlenmesi, gerekli donanım ve
malzemelerle donatılması ve personelin sayılan konularda hizmet içi eğitimden geçirilmesi gerekir
(Yılmaz, 2012).
13.5.3. Ulaşımda Yaşanan Sorunlar
Özellikle büyük çaplı afetlerde afetin büyük bir sahada meydana gelmesi nedeniyle, ülkenin dört bir
tarafından akraba ve dostlarının yardımına koşmak için arabalarıyla afet bölgesine gelmek isteyen
insanların sayıca fazlalığı trafiği tıkamakta, bunun sonucu olarak
ülke içi ve uluslar arası yollar devre dışı kalmakta, yerel yöneticilerin diğer illerden ve merkezden
talep ettikleri yardımların gelmesi gecikmektedir (Yılmaz, 2012).
Devletin afetten etkilenen halkın yanında olduğunu göstermek amacıyla başta cumhurbaşkanı olmak
üzere devlet erkânının afetin hemen sonrasında afet bölgesine yaptıkları ziyaretler, “bir cinayettir”.
Zira, söz konusu kişilerin bölgeye gitmesi demek, onlarca eskort aracının bölgeye gelmesi, yol
güzergahındaki trafik akışının kesintiye uğraması, afet bölgesindeki yetkililerin asli görevlerini bırakıp
gelen devlet erkanı ile ilgilenmek zorunda kalması demektir (Yılmaz, 2012).
13.5.4. Güvenlik ve Asayiş Sorunları
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 (Yılmaz,
2012).
Yukarıda sıralanan 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).
13.5.5.İnsani Yardım Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar
Afet sonrası yardım kampanyaları bilinçsiz olarak gerçekleştirildiği için çabuk bozulabilen gıdalar ve
ekmek ziyan olmaktadır. Oysa bilinçli şekilde düzenlenecek yardım 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).
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13.5.6. Mühendislik Açısından Karşılaşılan Sorunlar
Afetlerden sonra karşılaşılan sorun gruplarından biri de mühendislik açısından karşılaşılan sorunlardır.
Bu sorunların temelinde yatan faktörler; gerçekleştirilen imar düzenlemelerinde afet konusu hemen
hemen bütünüyle dışlanmış olması ve imar sistemindeki çok başlılıktır (Yılmaz, 2012).
Değişen sosyo-ekonomik yaşamın zorlamasıyla, özellikle büyük kent merkezlerinde çok hızlı ve
plansız bir yapılaşma gözlenmektedir. Türkiye’de yasal düzenlemelerin güncelleştirilmesi bir yana, var
olan mevzuata uygunluğun denetlenemediği, denetim görevini yerine getirecek yerel yönetimlerin
büyük çoğunluğunun teknik eleman istihdam edemediği ve halkın, kendi seçtiği yöneticilerden imar ve
yapı mevzuatı konusunda sürekli tavizler koparmaya çalıştığı görülmektedir. Ayrıca, yerel
yönetimlerin inşaat yapmak için ruhsat başvurusunda bulunan inşaat sahiplerinden aldıkları harçları
önemli bir gelir kaynağı olarak görmeleri, belediyenin kazancı yanında kendi kazancını gözeten
görevlilerin de bulunması eklenince ortaya denetimsizliği ön plana alan ve aktörleri değişse de
işlemeye devam eden bir menfaat çarkı çıkmaktadır (Yılmaz, 2012)
Afetlerde oluşan yapı hasarlarının başlıca nedenlerinin yer seçimindeki hatalar, tasarım hataları, yapım
hataları ve denetim eksikliği olduğu görülmektedir. Afet sırasında bu nedenlerden üç ya da dördünü de
barındıran yapılar ağır hasar görmekte ve yıkılmaktadır (Abdullah Yılmaz, 2012; 61-81). Belirtilen
nedenlerden “afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinin kurulduğu bölgenin afet zararlarını artıran
olumsuz zemin yapısı” afet zararlarını artıran önemli bir faktördür. Örneğin, Marmara depreminde
büyük hasara uğrayan yerleşimlerin ortak özellikleri, hepsinin bağlantısız bir alüvyal malzeme
üzerinde bulunmasıdır. Söz konusu alüvyal kesimlerde zeminin güvenli taşıma gücü çok zayıftır ve
deprem dalgaları kaynaktan uzağa doğru büyütülerek iletilmektedir. Bu depremde ilk defa elverişsiz
zemin koşullarının, deprem hasarının büyük olmasına neden olduğu görülmüştür. Çünkü; deprem
sırasında zeminin yatay yönde yer değiştirmesi ya da zeminde sıvılaşmalar yüzünden normal zemin
koşullarının tümüyle yitirilmesi durumunda binanın ne denli sağlam inşa edildiğinin bir önemi
kalmamaktadır (Yılmaz, 2012)
Türkiye’de afetlerden sonra karşılaşılan sorunların ele alındığı bu çalışmada yukarıda değinilen
sorunlara yönelik şu önerilerde bulunulabilir Yılmaz, 2012:
Afet sonrası süreçte yerel düzeydeki her türlü faaliyetin koordinasyon ve yönetiminde yaşamsal
öneme sahip görev ve sorumluluklar yüklenen mülki idare amirlerinin söz konusu görev ve
sorumluluklarının gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamak amacıyla askerlik
görevlerini sivil savunma kolejinde yapmaları sağlanmalıdır.
Mevcut personel yasaları ile büyük illerin dışındaki il ve ilçe belediyelerinde yapı denetimi ve
ruhsat verme görev ve sorumluluğunu yüklenecek uzman personel istihdamı mümkün
olmamaktadır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve söz konusu belediyelerde görev
yapmanın ekonomik teşviklerle cazip hale getirilmesi halinde uzman personel eksikliği
giderilmiş olacaktır .
Her afetten sonra sorumluları belirleyecek ve cezalandıracak geçici özel ihtisas mahkemeleri
kurulmalıdır.
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Doğal ve insan kaynaklı afetler ulusal ve yerel düzeydeki kalkınma planlarının bir parçası
olarak görülmeli, söz konusu planların hazırlanmasında afet riski göz önünde
bulundurulmalıdır.
Doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik planlama çalışmalarının “afete ilk müdahalenin afetin
olduğu yöreden yapılması” şeklindeki temel mantığı değiştirilerek “afete ilk müdahalenin her
bölgede o bölgeye makul bir uzaklıktaki başka bir bölgeden yapılacak şekilde planlanması”
yoluna gidilmelidir .
Kurtarma ve ilkyardım hizmetlerinde yerel düzeydeki çok başlılık giderilerek tüm sorumluluk
ve bütçe olanakları mülki idare amirlerine verilmelidir.
1999 Marmara depremi sonrasında “Zorunlu Konut Sigortası” uygulamasına geçilmiş olması
sevindiricidir. Ancak, söz konusu sigortanın bütün toplum kesimleri tarafından benimsenmesi
ve işlerlik kazanması için çeşitli stratejiler geliştirilmelidir..
Çoğunlukla önceden öğrenilemeyen, öngörülemeyen ve kesinlikle engellenemeyen afetlerin
gündelik yaşamın bir parçası olarak kabul edilmesi ve afetlerle birlikte yaşama kültürünün
toplumda yerleştirilmesi gerekir. Bu da ancak tüm toplum kesimlerinin afetler konusunda
eğitimden geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu amaçla gerçekleştirilecek eğitim seferberliğine
kamu ve özel bütün kurum ve kuruluşların katkıda bulunması gerekir.
Son olarak, afetlere karşı etkin mücadelenin toplumu oluşturan her birey/her kurumun
katılımıyla birlikte gerçekleştirilebileceği unutulmamalıdır. Zira afetten etkilenecek olan sadece
tek tek bireyler değil, topyekûn bütün toplumdur.
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BÖLÜM 14
TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ

9

Giriş
Afet yönetimi ve afetler konusunda önceden yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalar
değerlendirilerek, aşağıda yer alan öneri başlıkları oluşturulmuştur. Ülkemizde 1999 İzmit Körfezi
depremi sonrasında afet yönetimi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış ve mevzuatta önemli
değişiklikler yapılarak hayata geçirilmiştir. Ancak, afetlerde can ve mal kayıplarını en aza
indirebilmek için çalışmalara daha büyük bir ivme ile devam etmek gerekmektedir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
14.1. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Yeniden Yapılandırılması
5902 sayılı Kanun ile kurulan, günlük rutin işlerinin yoğunluğu nedeniyle iş yapamaz duruma gelen ve
yeniden yapılanmasını henüz tamamlayamayan AFAD’ın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda
gerekli değişiklikler yapılarak sadece kural koyucu, yönlendirici, koordine edici, destekleyici ve
denetleyici olacak bir yapıya kavuşturulmalıdır. Yukarıda sayılan görevlerin dışında kalan ve başta
5902 sayılı Kanun olmak üzere diğer afetlerle ilgili kanun ve yönetmeliklerle tanımlanan görevler ilgili
bakanlıklara ve yerel yönetimlere verilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Yeniden yapılandırılması
gerekli görülen AFAD’ın ana görevleri arasında:
Ulusal politika ve stratejilerle ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte tehlike ve risk haritalarını
hazırlamak veya hazırlatmak,
Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte hazırlanması gereken tehlike ve risk haritaları ve raporların
ana esaslarını belirlemek ve bu konuda kılavuzlar hazırlamak ve uygulatmak,
Merkezi ve yerel yönetim personelleri ve Sivil Toplum üyeleri için afet yönetimi ile ilgili tüm
alanlarda eğitim programları geliştirmek ve eğitim faaliyetleri düzenlemek,
Ulusal ölçekte afet önleme ve risk azaltma stratejik planlarını ve müdahale planlarını
hazırlamak veya hazırlatmak,
Stratejik planda görev ve sorumluluk verilen kurum ve kuruluşların faaliyetlerini desteklemek,
belirli aralıklarla denetlemek ve denetim sonrasında gerekli iyileştirmeleri sağlamak,
Kurum ve kuruluşlar arasında afet öncesi; önleme, risk azaltma ve hazırlık faaliyetleri ile afet
sırası ve sonrasındaki müdahale ve iyileştirme faaliyetleri arasındaki ulusal ve uluslararası
bütünsellik, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak,
Afetlere karşı önleme, risk azaltma ve hazırlıklı olma konularında yürütülecek olan halkın
eğitimi, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin ana ilkelerini belirlemek ve
eşgüdümünü sağlamak ve finansman ihtiyacını karşılamak,
9

Bu bölüm T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan “Onuncu Kalkınma Planı (2014‐2018) Afet Yönetiminde Etkinlik”
konulu Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ndan alınmıştır.
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezini yönetmek, gibi görevler yer almalıdır.
Ülke genelinde afet yönetiminde etkin olabilmek için her kurumda afet yönetiminden sorumlu
bir birim kurulmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.2.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yeniden Yapılandırılması
AFAD gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeniden yapılandırılmalıdır. Böylece, halen AFAD
tarafından üstlenilen ancak yukarıda önerilen modelde yer almayan etüt, bir
bölgenin Afete Maruz Bölge olmasına karar verilme süreçleri, yerleşim yeri seçimi vb. operasyonel
afet yönetim görevlerinin yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmesi
sağlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerek afet tehlike ve risk haritalarının hazırlanması gerekse
bu haritalar ile jeolojik-jeoteknik etüt ve mikro bölgeleme raporlarının planlamaya entegrasyonu
konularında daha aktif roller üstlenmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.3. Gerekli Mevzuat Düzenlemelerinin Yapılması
Mevzuat düzenlemeleri bütüncül yaklaşımla ele alınmalı, ani ve yama kanunlar yaparak bu işin
çözülemeyeceği gerçeği kavranmalıdır. Başta 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” olmak üzere, 3194 sayılı “İmar Kanunu”,
4708 sayılı “Yapı Denetimi Kanunu”, 5543 sayılı “İskân Kanunu”, 2090 sayılı “Afetlerden Zarar
Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanun”, 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun”, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 6306
sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu”, 644 ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı KHK’si, Belediye Kanunu, BŞB Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu gibi afetle ilgili bütün
kanunlar bir bütünlük içinde ele alınmalı ve etkin bir afet yönetim sisteminin oluşturulmasına yönelik
gereken tüm değişiklikler yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet, İmar ve Planlama ile Yapı başlıklarında çatı yasaların oluşturulması için bir çalışma başlatılmalı
ve 10. Kalkınma Planı döneminin birinci yılında bu çalışma AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
koordinasyonunda sonuçlandırılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5902 sayılı Kanun’dan sonra çıkan birçok Kanun, Yönetmelik ve Kanun Hükmünde Kararnameler,
AFAD ve diğer kurumlar arasında görev ve yetki karmaşasına yol açmıştır. Özellikle 6306 sayılı Afet
Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD
arasında görev ve yetki çatışmasına yol açabilecek niteliktedir. Bu konudaki karmaşanın ortadan
kaldırılması gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 7. Maddesi (z) bendi, 5902 sayılı “Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı Kanunu” ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK ile belirlenen bazı yetki ve sorumluluklar birbiri ile çakışarak ve yetki karmaşasına ve
çok başlılığa neden olmaktadır. Bu nedenle adı geçen kanun maddelerinin mutlaka yeniden
düzenlenmesi gerekir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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Yerel yönetimlere özellikle de Büyükşehir Belediyelerine afet öncesi çalışmalar veya risk yönetimi
gibi “afetlere hazırlık-zarar azaltma” konularında, kanunla düzenlenmek üzere, etkin sorumluluklar
verilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.4. Tehlike ve Risk Haritalarının Hazırlanması
Afet zararlarını en aza indirebilmek ve uzun dönemli çalışmaları planlayabilmek için afet tehlike ve
risk haritalarının hazırlanması gerekmektedir. Tehlike haritalarını ülke mekânsal planı, ülke kalkınma
planı, bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı gibi plan ve
çalışmalarda kullanabilmek için değişik ölçeklerde hazırlanması gerekir. Bu çalışmaların küçük
ölçekten (ülke, bölge ve yerel) büyük ölçeğe doğru yapılmasında büyük yarar vardır. Diğer kriterlerin
yanı sıra afet tehlikesini de göz önüne alarak hazırlanan planlar afet risklerini azaltma çalışmalarına
büyük katkı sağlarlar. Türkiye Deprem Bölgeleri haritası yeni bilgi ve gelişmeler ışığında yenilenmeli,
sel, heyelan, çığ vb. afetler içinde benzer haritalar zaman geçirilmeden hazırlanmalıdır. Bölgesel
planlardan – uygulama imar planına kadar tüm planlama süreç ve kademelerinde afet tehlikesi ve risk
haritalarının dikkate alınması ve kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Konu ile ilgili AFAD tarafından standart çalışma ve uygulama esasları belirlenerek yayınlanmalıdır.
Bu çalışmaların yapabilmesi için illere eğitimler verilmeli ve finansman desteği sağlanmalıdır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Onuncu Kalkınma Plan dönemi içerisinde İl Afet ve Acil Durum müdürlüklerince illerin afet tehlike ve
riskleri belirlenmeli, risk azaltma strateji ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya başlanmalıdır.
İllerde konu ile ilgili yapılacak uzun soluklu bu çalışmalara AFAD’ın mutlak suretle kaynak ayırması
gerekmektedir. Aksi takdirde hiçbir ilin kendi imkânları ile tehlike ve risk haritası üretmesi mümkün
görünmemektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.5. Konut Envanterinin Çıkarılması
Yaklaşık 18 milyon konutun bulunduğu Türkiye’de, kaçak yapılaşma nedeniyle binaların fiziki
durumuna ilişkin net veriler bulunmamaktadır. Kaçak yapılar ruhsat almadan ve mühendislik hizmeti
olmadan yapılmakta, kayıtları bulunmadığı için de ne durumda oldukları bilinmemektedir. Güvenli,
nitelikli ve yaşanabilir konutların oluşturulması için öncelikle “Konut Envanteri” çıkarılmalıdır.
Binaların fiziki durumları öğrenilmeli, depreme ve diğer afetlere karşı dayanıklılıkları saptanmalıdır.
Kentsel dönüşüm ve Afet Riskli Alanların Dönüştürülmesi gibi kanunların uygulanabilmesi için
öncelikle envanter çalışması tamamlanmalı, binaların yüzde kaçının depreme dayanıklı, kaçının
mühendislik hizmeti aldığı ve risk oranları gibi kriterleri tespit edilmelidir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
14.6.Afetlere Karşı Güvenli Yapı ve Yerleşimlerin Oluşturulması
Güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların oluşturulması afet yönetiminin temel amaçlarından
biridir. Bunu sağlamanın en etkin yolu; yerleşim planlarında ana riskleri göz önüne alarak gerekli
düzenlemeleri yapmak, yeni yapılacak yapılar için “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkındaki Yönetmelik” ve ilgili diğer yönetmelikleri ödünsüz şekilde uygulamaktır. Ayrıca, mevcut
yerleşim ve yapıların riskleri belirlenerek afet
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olaylarına daha dayanıklı hale getirilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması gerekir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
14.7.Deprem Kayıt Şebekelerinin Birleştirilmesi
Ülke, bölge ve yerel ölçekte işletilmekte olan zayıf ve kuvvetli yer hareketi şebekelerinden elde edilen
verilerin bir yerde toplanması ve deprem parametrelerinin bütün kayıtları değerlendirerek yapılması
sağlanmalıdır. Ayrıca bütün kurumların işletmekte olduğu istasyonların dağılımı, yapılacak
incelemeler sonucunda birbirlerindeki eksiklikleri giderecek ve en doğru sonuca ulaşacak şekilde
yeniden yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.8.Ulusal Afet Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması
Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2009 – 2013 yılları arasında çıkarılan Orta Vadeli Programlarda ve
Yıllık Programlarda, KENTGES (2010 – 2023) ve UDSEP-2023’de Ulusal Afet Yönetimi Strateji ve
Eylem Planının hazırlanması hususu yer almasına rağmen henüz hazırlanamamıştır. Afet yönetiminde
özellikle uluslararası gelişmeler göz önünde bulundurularak ülkemizin temel yaklaşım ve stratejilerini
ortaya koyacak Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslağı üzerindeki çalışmalar bir
an önce tamamlanarak yürürlüğe konulmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.9.Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planının Uygulanmasının Sağlanması
2012 yılında yürürlüğe girmiş olan UDSEP-2023’de öngörülmüş olan hedef, strateji ve eylemlerden
kısa ve orta vadeli olanların Onuncu Plan döneminde mutlaka gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu
stratejilerin uygulanması ile ülkemizde daha etkin bir afet yönetim sistemine geçiş sağlanacaktır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.10. Eğitim ve Bilinçlendirme Programlarının Yapılması
Afetlere dirençli bir toplum oluşturmada en etkin yol kamu, özel sektör, üniversiteler, meslek odaları
ve sivil toplum örgütlerinin ortak bir anlayışla afetlere hazırlık konusunda eğitime katkı sağlamalarıdır.
Bu işbirliğinin geliştirilmesinde, özellikle aşağıdan yukarıya doğru gelişebilen yönetim anlayışı esas
alınmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.11.Afet Sigorta Sisteminin Geliştirilmesi
Afetlerin topluma olan maliyetinin, belirli davranış kalıplarının teşvik edilerek azaltılması ve topluma
olabildiğince eşit dağıtılması gerekir. Dünyadaki başarılı örnekler, yurttaşların afet zararlarının devlet
tarafından tazmin edilmesini beklememesi, riskli bölgelere yerleşilmemesi, riskli yapılaşmaya
yönelmemesi ve afete karşı önlem alınması konularında teşvik edildiğini göstermektedir. Afetlerde
sorumsuzca davranan bir grubun neden olduğu olumsuzluğun bedelini tüm toplum ödemektedir. Her
yurttaş, depremin hem kendi bütçesi hem de devletin genel bütçesi üzerinde meydana getirebileceği
olumsuzluklara karşı konutunu sigorta yaptırmalıdır. Ülkemizde zorunlu deprem sigortalı konut
sayısının artması, hem sosyal dayanışmanın artmasını, hem de depremin kamu üzerinde sebep olacağı
finansal zararların azaltılmasını sağlayacaktır. 2000 yılından beri uygulanmakta olan zorunlu deprem
sigortası ve 18.05.2012 tarihinde çıkarılan Afet Sigortaları Kanunu olumlu gelişmelerdir. Bu
sigortacılık sisteminin daha da geliştirilerek deprem tehlike ve riskinin her yapı için ayrı ayrı
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değerlendirilerek yapılması ve primlerin ona göre belirlenmesi yoluna gidilmelidir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
14.12.Kentsel Dönüşümde Katılımcılık Sağlanması
Türkiye’de kentsel yenileme süreci çeşitli siyasi ve ekonomik değişimlerden etkilenerek günümüze
gelmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Kentsel dönüşüm mekânsal ve sosyal bir gerekliliktir. Ancak kent planlamasında bütüncül bakış
önemlidir. Kentsel dönüşüm projelerinde; fiziksel mekânın dönüştürülmesinin yanında sosyal ve
kültürel boyutlarının da dikkate alınması, alanın özelliklerine göre farklı çözümler üretilmesi
gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
1999’dan beri önemli adımların atıldığı ülkemizde uygulamada özellikle mahalle ölçeğinde sorunlar
yaşanmaktadır. Afet risklerinin azaltılmasında arazi kullanım kararlarının verilmesi hayati önem
taşımaktadır. Arazi kullanım kararlarının kentsel sürdürülebilirlik ve risk azaltma prensibi
çerçevesinde oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, bu süreçte kamu kurumlarının ve belediyelerin risk
azaltmayı kapsayan bir planlama anlayışını benimsemeleri önem kazanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun”unun yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizdeki kentsel alanlarda önemli bir dönüşüm,
yenilenme, tasfiye ve yeniden inşa süreci hız kazanmıştır. Ülkemizde kentleşmeyle ilgili yürütülen
araştırmalar her kentte kentsel dönüşümün bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan
afetlere karşı dayanıksız yapı stoku ve bugüne kadar verilmiş çok sayıda yanlış yerleşim kararı göz
önüne alındığında Kentsel dönüşüm, ülke afet risklerini azaltma programları için önemli bir araç
niteliğindedir. Kentsel dönüşüm konusunda başarılı olunması, yukarıda da belirtildiği üzere ancak var
olan tehlike ve risklerin artmasını önleyecek önlemlerin alınması ile mümkün olabilecektir (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Kentsel dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde işletilebilmesi ve toplumda bu yöndeki projelere
duyulan güvenin sarsılmaması için katılımcı modellerin geliştirilmesi gereklidir. Bu bağlamda;
Kentsel dönüşümün sağlıklı işletilebilmesi için halkın katılımını sağlayacak, ekonomik, sosyal,
kültürel ve teknik boyutlarıyla ele alınan dönüşüm projeleri üretilmelidir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
Kentlerimizin yüksek riskli alanlarında, ortaklıklar yoluyla toplu yenileme ve dönüşüm
çalışmaları bir an önce başlatılmalıdır. Yapılacak uygulamalarda tarafların tamamının
kazanması (kazan-kazan usulü ile) sağlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Günümüzde İstanbul başta olmak üzere birçok kentte farklı alanlarda, farklı yaklaşımlarla çok sayıda
proje uygulamaya konulmaktadır. Kentsel dönüşüm yapılacak alanların sosyokültürel ve
sosyoekonomik yapısına göre alternatif modellerin üretilmesi gerekirken çoğu zaman kentin en çok
rant getirecek alanları ve modeller seçilmektedir. Belediyelerin kamu yararı gözetilmesinden ve
gerçekten ihtiyaç duyulmasında daha çok, kaynak yaratılması ve ekonomik kaygılar nedeniyle kentsel
dönüşüm projelerini uygulamak istedikleri görülmektedir. Çok büyük yatırımların yapılacağı bu
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alandaki uygulamalar rant kavgası riski ile karşı karşıyadır. Kentsel dönüşüm programının başarısı,
kentsel alanın genel planıyla tamamen uyum sağlamasına bağlıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Kentsel dönüşüm uygulamalarında sosyal planlama önem kazanmaktadır. Sosyal planlamanın en
önemli boyutu olan katılımcı planlama süreci, özellikle mahalle ölçeğinde oluşturulacak örgütlenmeler
önem arz etmektedir. Kentlerin yenilenme sürecinde yalnızca afet risklerinin azaltılması yaklaşımı
yeterli değildir. Afetlere karşı direncimiz artırılmaya çalışırken doğaya, tarihe ve toplumsal değerlere
karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. 6306 sayılı Kanun doğayı, tarihi ve toplumu koruyan
yasaları dikkate almadığı gibi, bu sürecin olmazsa olmazı katılımcılığı ve plan bütünlüğünü de devre
dışı bırakmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Kentsel dönüşümün bütünsel bir planlama anlayışı ile demokratik, katılımcı, eşitlikçi, finansmanı
sağlanmış, istihdam yaratıcı, tarihi ve doğal çevreyi koruyan, çevre kirliliğini en az seviyede tutan,
sağlıklı, sürdürülebilir, doğal ve diğer afetlere karşı güvenli, dezavantajlı grupları gözeten, yeterli
eğitim-sağlık hizmetlerinin sunulduğu, yeterli açık alanların sağlandığı, nüfus ve yapılaşma kontrolü
olan, kimliğini koruyan ve içinde yaşayanların sosyal ilişkilerini güçlendiren bir çevrenin
oluşturulması için gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.13. Afetlere Etkin Müdahale Yapılması
Afetlerle ilgili çıkarılan her yeni yasada ülkemizde yara sarma politikaları terk edilecek denmesine
rağmen uygulamada hep acil müdahale faaliyetine öncelik verildiği görülmektedir. 11 İlde bulunan
Arama ve Kurtarma Birliklerinin her birinde 100 arama ve kurtarma teknisyeni kadrosu
bulunmaktadır. Bu kadrolar idari, teknik ve sağlık personeli ile 150 civarına çıkmaktadır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki arama ve kurtarma personeli ile özel, tüzel ve STK’lardaki arama ve
kurtarma personel ile araç-gereç ve ekipman envanteri bir merkezde toplanmalıdır. Afet olan bir
bölgeye binlerce personelin gereksiz yere sevk edilmesi çözümden çok sorun oluşturmaktadır. Bu
nedenle meydana gelen bir afette olayın büyüklüğü ve etkisine göre hangi bölgeden, ne kadar elemanın
sevk edileceği bilinmelidir. Müdahaleye gidecek personelin olay yeri koordinasyonunu yapan
muhatapları önceden bilmesi gerekmektedir. Koordinasyon sorumlusu ve muhatap olunacak kişiler
bilinmediği takdirde her arama kurtarma ekibi birbirinden bağımsız kendi başına çalışma yapmaktadır.
Ayrıca, afet yerine görevli gönderilen personelin yeme, içme ve konaklama gibi sorunları göz önüne
almalı ve bu imkânların sağlanamadığı durumlarda kendi kendine yetebilmelidir. Bu çalışmalara
katılacak olan personelin akredite edilmesi, arama ve kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerce
yapılması gerekmektedir. Arama kurtarma teknisyenlerinin mülakat ile alınması, mevcut arama
kurtarma teknisyenliği kavramının yeniden tanımlanması ve sözleşmeli personel olması durumunda
performansının daha yüksek olacağı bilinen bir gerçektir. Arama kurtarma personeli görevlendirilmesi
konusundaki gerekli düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Alarm ve erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların
artırılması, afet ve acil durum yönetimi sırasında kullanılacak olan muhabere ve bilgi sistemlerinin
günün teknolojik gelişmeleri dikkate alınarak AFAD tarafından yapılması uygun olacaktır (Kalkınma
Bakanlığı, 2014).
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14.14. Haberleşme ve İletişim Sistemlerinin Kesintisiz Hale Getirilmesi
Ülke genelinde etkin bir Haberleşme ve İletişim Sisteminin afet anında kesilmeyecek, bloke
olmayacak, hızlı ve etkili olacak biçimde kurulmalıdır. TRAC vb. gönüllü örgütler ile koordineli
biçimde çalışılarak mevcut haberleşme kapasitesi ve kapsamı genişletilmelidir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
14.15. Hasar Tespit Çalışmalarının Zamanında Yapılması
Afet sonrası hasar ve kayıp tespitlerinin kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacak
düzenlemeler yapılmalı ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalar belediyelerle birlikte gerçekleştirilmelidir.
Ön hasar ve kesin hasar tespitinin zamanında ve doğru şekilde yapılması mutlaka sağlanmalıdır. Bu
tespitleri yapacak olan personelin ortak bir anlayış içinde tek elden eğitiminin yapılması ve bir uzman
veri tabanının oluşturulması sağlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.16. Sivil – Asker İşbirliğinin Sağlanması
Sivil-asker işbirliği; savaş, olağanüstü hal ve/veya afet durumunda toplumsal düzenin sağlanması,
kurtarma ve yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi maksadıyla askeri birlik ile sivil aktörler
arasındaki karşılıklı işbirliği ve koordinasyonu içeren bir yaklaşımdır. Afetlerin büyüklüğüne göre afet
bölgesinde yerel unsurların yanında, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok unsurun yer alabildiği
dikkate alındığında bu işbirliği ve koordinasyon daha fazla önem kazanmaktadır. Bunu sağlamak için
her seviyede irtibatın tesis edilmesi önemlidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afetlere müdahalede önemli bir unsur olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetinde bulunan araç,
malzeme ve insan gücü itibariyle afetlerde etkin bir şekilde görev alması konusunda, sivil-asker
işbirliği alanının net olarak belirlenmesi ve bu işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. 7269 Sayılı
Kanun, valilere önemli yetkiler vermekte olup bu yetkilerin etkin biçimde kullanılması sivil-asker
işbirliği çalışmalarının etkin olarak sürdürülmesi ile mümkündür. 7126 Sayılı Sivil Savunma
Kanununa dayanarak 1966 yılında hazırlanmış olan “Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği
Yönetmeliği”, hem içerik hem de konu kapsamı bakımından yetersizdir. Bu alandaki yasal
düzenlemelerin, her düzeyde kapsamlı olarak ele alınması gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Stratejik seviyede planlamanın askeri ve sivil unsurların katılımıyla yapılması, sivil-asker işbirliği
faaliyetlerinin alt seviyede daha uyumlu yürütülmesini sağlayacaktır. Bu nedenle planlamada her
seviyede sivil-asker iletişiminin hangi araçlarla ve ne şekilde tesis edileceği belirlenmelidir. Bir afet
durumunda askeri birliklerin etkin kullanımı, o birliğin komuta yapısına müdahale etmeden
sağlanabilir. Bu nedenle de sivil-asker irtibatının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Söz konusu
irtibatın tesisi, afet türlerine göre farklılık gösterebileceği gibi, afete müdahalesi istenen askeri birliğin
büyüklüğü ile de ilgilidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Afet sahasında sivil uzmanların askeri personelle birlikte çalışmasını da gerektirebilir. Bu gibi
durumlarda yetki ve sorumlulukların net olarak belirlenmiş olması ve bunların hukuki metinlere
dönüştürülmüş olması gerekmektedir. Her seviyede afet tatbikatlarında sivil-asker işbirliğinin
planlanması ve tatbikat senaryolarına dahil edilmesi de, bu alanda ortaya çıkacak hukuki metinlerin
hazırlanmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
223

14.17. Afet Yönetimine Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Halkın Katılımının Sağlanması
Afete hazırlık gibi topyekûn çalışmayı gerektiren konularda sivil toplum kuruluşları ile beraber
kurumlar arası işbirliği mutlaka oluşturulmalıdır. Bir Kentte afetle ilgili yapılan her hangi bir faaliyetin
başarısı, kentin yaşanabilir ve çevrenin sürdürülebilir kılınması, yerel toplumsal desteğin sağlanmasına
bağlıdır. Özellikle, kentsel dönüşüm veya toplu yenileme çalışmalarında, halkın içinde olmadığı hiç bir
projenin başarılı olma şansı bulunmamaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.18. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin Güçlendirilmesi
5902 sayılı Yasa ile illerde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görevleri tekrar gözden
geçirilerek yasal konumları güçlendirilmeli ve Valiye bağlı bütçesi olan bağımsız İl Müdürlükleri
haline dönüştürülmelidirler. Etkin bir afet yönetiminin afet olayının başından sonuna kadar tek elden
ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için yetkili ve güçlü İl Müdürlüklerine ihtiyaç vardır. AFAD’ın görevi
yasa gereği usul ve esasları belirleme ve koordinasyon olarak belirlenmiş olsa da illere yetki devri
konusunda halen kararsızlıklar yaşamaktadır. AFAD yapısının ulusal bazlı yapılanmasına paralel
olarak illerde kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri il bazında hem koordinasyon görevi
yapmakta, hem de AFAD’ın tüm çıkardığı plan ve esasların tamamının yürütücüsü ve uygulayıcısı
durumundadır. Başkanlığın taşradaki tüm iş ve işlemlerin yürütücüsü olan ve gerektiğinde hesap
sorulan İl Müdürlüklerinin Başkanlıkla olan bağı yeniden gözden geçirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı,
2014).
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde istihdam edilen personelin çalışma şartları 24 saat çalışma
esasına göre yasal olarak yeniden düzenlenmelidir. Ayrıca, Afet ve Acil durumlarda görev yapacak
özellikle arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunacak personelin yaş sınırı da belirlenerek sözleşmeli
olarak alınmaları hususunda da yasal düzenleme yapılmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.19. Afet ve Acil Durum Planlarının Hazırlanması ve Mevcut Olanların Güncellenmesi
Afet ve acil durum planları, bir kurum veya yerleşme biriminin, karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu
tehlikelerin gerçekleşmesi halinde uğranacak, kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan ve
bu kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için, kimlerin, ne zaman, hangi görev ve
yetkiyle, hangi kaynakları kullanarak görev üstleneceklerini açıkça tanımlayan belgeler olarak
tanımlanır. 5902 sayılı Kanun ile ülke düzeyinde uygulanacak “afet ve acil durum müdahale, risk
yönetimi ve zarar azaltma planları” ve yerel düzeyde hazırlanması gereken “Afet ve Acil Durum
Önleme ve Müdahale İl Planları”, 5393 sayılı belediye yasası ile “afet ve acil yardım planları”, 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun ile “doğal afetlerle ilgili planlamalar” ve 5302 sayılı Kanun İl
Özel İdaresi Kanunu gereğince hazırlanması gereken “afet ve acil durum planı” gibi planların zaman
geçirmeden merkezi ve yerel düzeyde hazırlatılmasının sağlanması gerekir. 7269 sayılı Kanun
gereğince ve 88/12777 sayılı “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esasları”
Yönetmeliğe göre hazırlanması gereken İl Afet Acil Yardım Planlarının da hazırlanması gerekir. Bu
yönetmelik günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yukarıda sayılan planları kapsayacak ve bunları bir
başlık altında toplayacak şekilde yeniden gözden geçirilmelidir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
7126 sayılı Kanun gereği hazırlanması zorunlu olan Sivil Savunma Planları kaldırılmalıdır. Söz
konusu planlar ağırlıklı olarak afet sonrası müdahaleye yönelik planlardır. Müdahale planları ile
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birlikte “Afet Önleme ve Zarar Azaltma” planları ile “Afet Sonrası “İyileştirme” planlarının da
hazırlanması için mevzuatta gerekli değişiklikler yapılmalı ve bunların nasıl hazırlanması gerektiği ile
ilgili yönetmelikler zaman geçirmeden yayınlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Plan dâhilinde koruyucu ve önleyici önlemleri almayan ve hazırlıklı olmayan kurum ve kuruluşların
afetlerle karşılaştığında, olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etme ve olayı en az zarar ve
kayıplarla atlatma şansının bulunmadığı gerçeği asla unutulmamalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Hazırlanan planlarının çoğunun kağıt üzerinde kaldığı, tehlike ve risk belirleme çalışmalarının hemen
hemen hiç yapılmadığı, afet senaryolarının eldeki verilerin azlığı nedeniyle gerçekten çok uzak
düzenlendiği, uygulamasının ve tatbikatının mümkün olmadığı, sadece prosedür gereği yapılmakta
olan bir işmiş gibi algılandığı, kamu kurum ve kuruluşların yeterince önemsemediği görülmektedir. Bu
durumun düzeltilmesi ve afetle ilgili gerekli çalışmaların yapılması için her türlü tedbir alınmalıdır
(Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.20. Mevcut Risklerin Artırılmaması
Bir yandan mevcut riskin arttırılmaması için deprem ve diğer afetlerin etkilerini göz önüne alan kent
planlaması ve arazi kullanım düzenlemeleri yapılırken bir yandan da mevcut riskin azaltılması için
depreme karşı zayıf yapı ve alt yapılar güçlendirilmelidir. Ayrıca, yapı ve alt yapıların yönetmeliklere
dayalı projelendirilmesi sağlanmalıdır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Türkiye’de planlama ve yapılaşma süreçleri hala, var olan tehlike ve risklerin önlenmesi veya
azaltılmasını sağlayacak yasal düzenlemelere sahip değildir. Bir yandan kentsel ve kırsal riskler süratle
artmaya devam ederken, diğer yandan afet riskli alan ve yapıların dönüştürülmesine ilişkin yasal
düzenlemelerin uygulanmaya başlanması çelişki oluşturmaktadır. Öncelikle yapılması gereken
faaliyetin, var olan tehlike ve risklerin artmasını önleyecek ve güvenli yerleşme ve yapılaşmaların
oluşturulmasını sağlayacak, yapı denetimi, yetkin mühendislik, imar ve afet yasaları gibi temel
mevzuatın süratle güncelleştirilmesi ve afet risklerini azaltacak tüm önlemlerin bütüncül bir anlayışla
uygulanması gerekmektedir (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
14.21. Afet Zararlarının Azaltılması İçin Yeterli Kaynak Ayrılması
Afetlere karşın alınacak önlemlerin mali kaynağı ve yeterliliği konusunda belirsizlikler halen devam
etmekte, kurumlar mali sıkıntı yüzünden yasalarda belirtilen görevlerini yerine getirememekte, her
kurum kendi görevini başka bir kurumun desteği ile gerçekleştirme beklentisi içinde bulunmaktadır.
Ayrıca, aynı alanda hizmet üreten birimlerin çokluğu maliyet, zaman kaybı, görev ve hizmet
çakışmasına yol açmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
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