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ÖNSÖZ
Akademik düzeyde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma
Merkezinin 1996’da faaliyete geçmesiyle başlayan afet eğitimi, 17 Ağustos 1999 depreminin
ardından giderek yaygınlaşmaya başlamış, araştırma merkezi düzeyinden lisansüstü, önlisans ve
lisans tamamlama düzeylerine yaygınlaşmıştır. Bugün birçok üniversitede artık Acil Yardım ve Afet
Yönetimi vb. programlarda eğitim verilmektedir.
Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi dersi 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan
Öğretim Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programında okutulmaya
başlamıştır. Yaşamımızda afete dayalı olaylar etkisini daha çok hissettirmeye başladıkça artık daha
disiplinli ve organize olmak gerekmektedir. Bu gelişmeyle birlikte afet yönetiminin bileşenleri olan
“afetlerde risk ve kriz yönetimi” kavramları varlığını kaçınılmaz bir şekilde kabul ettirmeye
başlamıştır. Çok disiplinli bir alan olan risk ve kriz yönetimi kavramları ayrı ayrı olduğu kadar bir
arada etkileşimli olması gereken birçok yapıyı içermektedir.
Derslerde her zaman söylediğimiz gibi bir zincir, en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bizim
görevimiz, zinciri elimizden gelen en sağlam şekilde oluşturmaktır. Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi
dersinin içeriği, bu zincirin bazı halkalarını ayrıntılı olarak inceleme, analiz ederek oluşturma ve bu
konuda yetiler kazanma amacıyla konuya ışık tutacak şekilde yapılandırılmıştır. Risk ve Kriz
Yönetimi dersini hazırlarken basit ve anlaşılabilir bilimsel bir dil kullanılmaya özen gösterilmiştir.
Türkiye’nin afetlerin üstesinden gelmesinde mezun olduktan sonra sizlere büyük görev düşmektedir.
Bu nedenle, hazırlanan bu kitabın, sizlerin gelişmesine ve mesleki gelişmesine katkıda bulunması
amaçlanmıştır. Bizim görevimiz, mezun olduktan sonra elde ettiğiniz değerli donanımlara dayanarak
mesleğinizi başarılı bir şekilde icra etmenizdir. Kitapla ilgili her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi
riskvekriz@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.
Afetler konusunda kitaplar yazmamak için, bilinçli ve hazırlıklı bir gelecek yaratmak
umuduyla…
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KISALTMALAR
AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AFOM: (Türk Kızılayı) Afet Operasyon Merkezi
AKA: Arama Kurtarma Derneği
AKUT: Arama Kurtarma Derneği
AÖDS: (Japonya) Acil Önlem Destek Sistemi
APHB: Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği
AYM: Afet Risk Yönetimi
BAKORNAS: (Endonezya) Ulusal Afet Yönetimi Koordinasyon Kurulu
BM: Birleşmiş Milletler
CARE: Her Yere Destek ve Yardım Birliği
CAT: Şili Ulusal Erken Uyarı Sistemi
DASK: (Türkiye) Doğal Afet Sigortaları Kurumu
EMERCOM: Uluslararası İnsani Yardım Faaliyetlerine Rus Katılımının Desteklenmesi ve
Koordinasyonu Kurumu
EMS: (Japonya) Acil Önlem Destek Sistemi
ESS: Erken Hasar Tahmin Sistemi
FAO: (BM) Gıda ve Tarım Örgütü
FEMA: (ABD) Federal Acil Durum Yönetim Kurumu
GDACS: Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi
ICRC: Uluslararası Kızılhaç Komitesi
IDNDR: Doğa Kaynaklı Afetlerin Azaltılması Uluslararası On yılı
IEMS: Bütünleşik Acil Durum Yönetimi Sistemi
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
INFORM: Risk Yönetimi İndeksi (Index for Risk Management)
INSARAG: Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu
IOM: Uluslararası Göç Örgütü
ISDR: Afetlerin Azaltılması Uluslararası Stratejisi
JICA: Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
M: Magnitude (depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğü)
MAG: Mahalle Afet Gönüllüleri
NGO: Sivil Toplum Kuruluşu (Non-Governmental Organization)
NLA: (Japonya) Ulusal Kara Ajansı (National Land Agency)
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OCHA: Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
OCIPEP: Kritik Altyapı Korunma ve Acil Durum Hazırlık Dairesi
OHCHR: İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
ONEMI: (Şili) İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Ofisi
SATGAS: (Endonezya) Afet Yönetimi Özel Birliği
SATKORLAK: (Endonezya) Ulusal Afet Yönetimi Kurulu
SATLAK: (Endonezya) İlçe Afet Çalışma Grubu
STK: Sivil Toplum Kuruluşu
SWOT: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler
TARSİM: Tarım Sigortaları Havuzu
TSSB: Travma Sonrası Stres Bozukluğu
UMKE: Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
UNDP: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNDSS: Birleşmiş Milletler Güvenlik Birimi
UNFPA: Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
UNHCR: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
UNIC: Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi
UNICEF: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
UNIDO: Birleşmiş Miletler Sanayi Kalkınma Örgütü
UNV: Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
WFP: Dünya Gıda Programı
WHO: Dünya Sağlık Örgütü
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YAZAR NOTU
Afetleri önlemek mümkün olmasa da yıkıcı etkilerini azaltmak ya da tamamen önlemek
mümkündür. Risk ve Kriz Yönetimi dersine genel olarak bu anlayışla yaklaşılmalıdır.
Risk ve kriz yönetimi konuları bütün disiplinler için geçerli olmakla birlikte söz konusu
afetler olunca toplumsal boyutta ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu dersin içeriğinde özellikle
temel tanımların doğru öğrenilmesi, risk yönetimi ve risk analizlerinin nasıl yapıldığının
kavranılması öğrencilerimizin kazanımlarından olmalıdır. Bu konuda farklı ülkelerden örnekler
verilerek durum değerlendirmesi yapılması amaçlanmıştır. Bireysel önlemler neler olmalıdır,
afetlerde kriz yönetiminin kapsamı nedir, acil eylem planlaması nasıl yapılmalıdır, kriz yönetim
merkezi nasıl olmalı, burada çalışanlar hangi özelliklere sahip olmalı gibi soruların yanıtları
özellikle Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı’nda okuyan öğrenciler için
temel bilgiler niteliğindedir. Risk ve kriz yönetiminde lojistik faaliyetleri nelerdir? Bir afet
sonrasında büyük önem kazanan iyileştirme çalışmaları nasıl yapılmalıdır? Sivil toplum
kuruluşlarının risk ve kriz yönetimindeki önemleri nelerdir? Bu aşamalarda nasıl katkı
sağlamaktadırlar sorularının yanıtları iyi kavranmalıdır. Afetlerde rol oynayan çeşitli sivil toplum
kuruluşlarından örnekler verilerek STK’ların çeşitlilikleri ve rolleri vurgulanmaya çalışılmıştır.
Hepsinden ötesi de öğrenilen bilgiler çeşitli senaryolarla hayata geçirilmezse kalıcı
olmayacağından son konu, Risk ve Kriz Yönetimi dersinin uygulaması niteliğinde olan
senaryolara ayrılmıştır. Bir senaryoyu analiz edebilmek, günlük yaşamımızda yaşana afet
örneklerini analiz edebilmenin de yolunu açacaktır çünkü…
Kitabın yararlı olması dileğiyle bütün öğrencilerimize başarılar dilerim.

Sibel Özesen Çolak
Ağustos 2017
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1. GENEL KAVRAMLAR

11

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Risk ve Kriz Yönetimi dersinin kavranması için temel kavramlar öğrenerek konuya
giriş yapacağız. Ardından afet yönetiminin bileşenlerini, yeni yaklaşımla afet yönetiminde
neler değiştiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.1. Risk ve kriz yönetiminde sıklıkla kullanılan temel kavramlar nelerdir?
1.2. Afet ve acil durum arasındaki farkları anlatınız.
1.3. Afet yönetiminin evrelerinin nelerdir?
1.4. Afet yönetiminde yapılan hangi çalışmalar risk, hangi çalışmalar kriz yönetimi
konusuna girmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kavramlar

Afet Yönetimi

Afetlerde Risk ve Kriz
Çalışmalarının Aşamaları

Kazanım
Kavramların doğru
kullanılması

Afet yönetiminin bir bütün
olarak kavranması
Hangi tür çalışmaların
afetin hangi aşamasında
yapılacağının bilinmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Kavramların iyice
öğrenilmesinden sonra
afetlerde risk ve kriz yönetimi
ile ilgili yapılan
çalışmalardaki kullanımına
dikkat edilmeli
Afet yönetimi aşamalarını
inceleyerek
Risk ve kriz yönetimine
bütünsel bakarak
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Anahtar Kavramlar
Acil durum, afet, tehlike, kapasite, risk, kriz, zarar görebilirlik, esneklik, erken uyarı, algılama
kapasitesi, afet yönetimi, risk yönetimi, kriz yönetimi.
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Giriş
Afetler doğa olaylarından trafik kazalarına kadar oldukça geniş yelpazede
gerçekleşebilen türden olayların bir nedeni değil, sonucudurlar. Sadece doğa kaynaklı afetler
değil, nükleer santrallerden kaynaklanabilecek kazalar, savaşlar ve çatışmalar nedeni ile
yaşanan göç dalgaları gün geçtikçe dünya gündemini daha meşgul etmekte, insanların
yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle küresel ısınmayla ilgili olarak doğa
kaynaklı afetlerin sıklığının ve şiddetinin artması birçok ülkede afetlerin zararlı etkilerini
azaltmaya yönelik yasal, teknik, ekonomik ve kurumsal önlemlerin de artmasına yol açmıştır.
Ülkelerin endişeleri 18-22 Ocak 2005 tarihleri arasında Kobe’nin Hyogo Eyaletinde
(Japonya) düzenlenen Afet Azaltma Dünya Konferası’nda yoğun olarak tartışılmıştır. Hyogo
Çerçevesi ülkelerin afetlerden kaynaklanan kayıplarını azaltma ve sosyal, ekonomik, çevresel
varlıklarını korumaya dönük çözümler benimsenmiştir. 2015 yılında vurgulanan sonuçlara
göre aktif acil yardım çalışmaları yerine afet öncesi risk azaltma çalışmalarına daha fazla
önem verilmesi gerektiği yönünde olmuştur.
Afetlerde risk yönetimi; koruma, zarar azaltma ve hazırlık aşamalarını birlikte
değerlendirmeyi gerektirmektedir. Afet risk azaltma ve afet risk yönetim sistemlerinde devlet,
özel sektör ve sivil kuruluşları her seviyede birlikte hareket ederek sağlam bir yapı
oluşturmalıdır.

1.1. Acil Durum
Can kaybı, yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan fiziksel hasarlar, çevresel zararlar
ile kişi ya da kurumların faaliyetlerini kısıtlayan her türlü beklenmedik olay ve tehlikedir.
Büyük fakat genellikle yerel imkanlarla baş edilebilen çapta ivedilik gerektiren bütün durum
ve halleri kapsar (AFAD, 2014).

1.2. Afet
Afet kelimesinin etimolojik kökeni ve sözlük anlamı aşağıdaki gibidir:
Ar āfa(t) (a:fet) a. 1. Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. 2. Kıran. 3. sf. Çok kötü. 4.
mec. Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın. 5. tıp Hastalıkların
dokularda yaptığı bozukluk.

16

Afet kavramına bir disiplin olarak yaklaşacak olursak, normal hayatı ve insan
faaliyetlerini olumsuz etkileyen ya da kesintiye uğratan mücadele için ayrılmış yerel
kaynakların yetersiz kaldığı her türlü olaya afet adı verilir. Afet, risk sürecinin bir
fonksiyonudur. Riskin potansiyel negatif sonuçlarının azaltılmasına yönelik önlemlerdeki
yetersiz kapasite, hassas koşullar ve tehlikelerin birleşiminden ortaya çıkar. Afet bir olayın
kendisi değil, doğurduğu sonuçtur (Baas ve ark., 2008; AFAD, 2014).

1.3. Tehlike
Tehlike kelimesinin etimolojik kökeni ve sözlük anlamı aşağıdaki gibidir:
Ar. tehlike a. 1. Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara. 2.
Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum.
Afet yönetimi açısından ise tehlike, yaşamı tehdit etme, toplumun sosyoekonomik
düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara veya sahip
olduğumuz şeylere zarar verme potansiyeli bulunan doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay
ve olgulardır. Fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara yol açabilecek bütün olayları ifade eder
(AFAD, 2014). Potansiyel olarak hasar verici bir fiziki olay veya can kaybına veya
yaralanmaya, mal hasarına, sosyal ve ekonomik karışıklık veya çevresel bozulmaya neden
olabilecek doğa veya insan faaliyetleridir. Tehlikeler, geleceği tehdit eden potansiyel koşullar
barındırırlar. Doğa (jeolojik, hidrometeorolojik ve biyolojik) veya insan kaynaklı (çevresel
bozulma ve teknolojik tehlikeler) olabildikleri gibi kaynaklarına ve etkilerine göre tek, ardışık
veya birleşik de olabilirler. Her tehlike yer, yoğunluk, sıklık ve olasılığına göre tanımlanır.

1.4. Kapasite
Fr. Capacité a. 1. Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü, sığa. 2. ekon. Bir
işletmenin

üretim

miktarı.

3. fiz. Bir

kondansatörün

elektrik

yığma

sınırı,

sığa.

4. mec. Anlama, kavrama yeteneği. 5. Kim. Bir kuvvet veya enerji gösterebilme kabiliyeti. 6.
Hacim.
Afetin etkilerini veya riskin düzeyini algılayıp tahmin ederek zararlarını azaltabilecek,
bir topluluk veya organizasyonda mevcut bütün güç ve kaynaklarının bileşimidir (Baas ve
ark., 2008). Afet tanımının vazgeçilmez kavramlarından biridir.
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1.5. Risk
Risk kelimesinin etimolojik kökeni ve sözlük anlamı aşağıdaki gibidir:
Fr risque tehlike, risk a. Zarara uğrama tehlikesi. İktisadi karar birimlerinin verecekleri
kararlar sonucunda ortaya çıkacak getiriyi olumsuz etkileyebilecek olayların gerçekleşme
olasılığı, diğer bir deyişle olayların gerçekleşme olasılığının bilindiği durum. krş. belirsizlik.
Bir olayın meydana gelme olasılığı. Epidemiyolojik çalışmalarda, bir bireyin, belli bir toplum
ve dönem içinde belli bir hastalığı taşıma olasılığı. 3. İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının
ölçüsü.
Afet yönetimi açısından risk, doğa veya insan kaynaklı tehlikelerle hassas koşulların
birbirleriyle etkileşme (ölümler, yaralanmalar, varlıklar, geçim kaynakları, bozulmuş
ekonomik durum veya hasar görmüş çevre) beklentisidir (Baas ve ark., 2008). Sigortacılık ve
mühendislikte kayıp olasılığı olarak adlandırılır (AFAD, 2014).
Afetlerde risk kapsamına, halkı bir bütün olarak içine alan, düşük olasılıklı/yüksek
etkili, düşünülen/düşünülemeyen bütün afet olayları girmektedir. Tehlikenin özelliğine göre
belli bir yerde yaratacağı olumsuz sonuçlar risk olarak tanımlanmaktadır. Olaylar ile
sonuçlarının bileşimidir. Aslında afetler yanlış risk yönetiminin sonucu olarak karşımıza
çıkmaktadırlar. Bu bağlamda, afetlerin hepsi temelde insan kaynaklıdır demek yanlış
olmayacaktır. Belirli bir alanda, tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü
veya bir olayın doğurabileceği olumsuz sonuçların toplamını ifade eden kavramdır. Kısaca
risk, formül olarak şu şekilde ifade edilir (Baas ve ark., 2008; Kadıoğlu, 2011);

Risk = Tehlike olasılığı x Risk altındaki değer x Zarar görebilirlik

Risk belirleme süreci, tehlike kaynağının belirlenmesiyle başlar. Afet riskinin
belirlenebilmesi için öncelikle afete yol açabilecek tehlikelerin neler olduğu; yerleri,
büyüklükleri, oluş sıklıkları ve etkileyebilecekleri alanların belirlenmesi, bu tehlikeden
etkilenebilecek, nüfus, yapı ve altyapılar, ekonomik ve sosyal değerler, çevre gibi tüm
değerlerin envanter listelerinin çıkarılması gerekir. Tehlikenin gerçekleşmesi hâlinde ise, bu
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değerlerin uğrayabilecekleri fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların tahmin edilmesi
mümkün olur (AFAD, 2014).
Bir başka değişle riski, muhtemel tehlikenin olasılık kombinasyonudur diye
tanımlamak da mümkündür. Bütün risk yönetimlerinde olaylar ve sonuçlarının, yararlanmak
için fırsatları, başarı için tehditleri belirleyen potansiyel bir yapısı vardır. Risk yönetimi
çoğunlukla

riskin

hem

pozitif

hem

de

negatif

yönleriyle

ilgilenilmesi

olarak

tanımlanmaktadır. Bu nedenle bu standart yaklaşım, riski her iki açıdan da ele almaktadır.
Risk, tehditler nedeniyle başarıyı olumsuz etkileyen veya fırsatlar sayesinde
kazanımları artıran bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu standart yaklaşımda risk, her iki açıdan
da ele alınır. Örneğin ekonomik açıdan bir yatırımcının, diyelim bir kriz döneminde yatırım
yapması olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sonuçların olumlu olması onu
kalkındıracak, olumsuz olması ise zarara uğramasına neden olacaktır. Güvenlik açısından ise
genel olarak sonuçların yalnızca negatif olanları ile ilgilenildiğinden, risk yönetimi zararın
önlenmesi ve azaltılması üzerine odaklanır (Şekil 1.1). Şekilden de anlaşılacağı gibi yani
tehlike eşittir risk değildir

Şekil 1.1. Yerleşim bölgelerinde yapılaşma ve risk arasındaki ilişki.
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1.6. Kriz
Kriz kelimesinin etimolojik kökeni ve sözlük anlamı aşağıdaki gibidir (Türk Dil
Kurumu, 2017);
Fr crise buhran ~ EYun krísis, krit- krínō z. yargılamak, hüküm vermek. a. 1. tıp Bir
organda birdenbire ortaya çıkan fizyolojik bozukluk, akse; aniden gelişen şiddetli belirtilerle
ayırt edilen nöbet, hastalık nöbeti; hastanın iyileşeceği veya öleceğinin belli olduğu an. 2. Bir
kimsenin yaşamında görülen ruhsal bunalım. 3. Bir şeyin çok kıt bulunması durumu. 4. Bir
şeye duyulan ani ve aşırı istek. 5. ekon. Çöküntü. 6. mec. Bir ülkede veya ülkeler arasında,
toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran.
Afet yönetimi açısından ise kriz normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar
doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hali
olarak açıklanabilir (AFAD, 2017).
Krizler, krizi meydana getiren kaynaklara bağlı olarak iş ya da hizmetin doğası gereği
meydana gelen krizler olabildiği gibi dış etkenlerden kaynaklanan ve tahmini çok zor olan
krizler şeklinde de görülebilir.

1.7. Zarar Görebilirlik
Kişilerin, malların ya da çevrenin bir tehlikenin etkisi sebebiyle kayıp, yaralanma ve
hasara maruz kalma seviyesidir (Baas ve ark., 2008; Kadıoğlu, 2008). Savunmasızlık,
hassasiyet, kırılganlık olarak da ifade edilebilir. Nüfus dağılımı, savunmasız gruplar, bina
standartları, altyapı, sosyal, kültürel ekonomik şartlar, çevre, gerekli hizmetler ve etki ile
ilişkili ölçülür. Riskin etkisini belirleyen bileşenler zarar görebilirliği oluşturur.
Üç çeşit zarar görebilirlikten söz etmek mümkündür (AFAD, 2014);
Fiziksel zarar görebilirlik, insan eliyle oluşturulan yapı, çevre, tarım, sanayi üretim
gibi fiziksel unsurların zarar görebilirlikleri ile insan topluluklarının fiziksel kapasitelerini
kapsar. Ölçülmesi veya sayısal hale getirilmesi mümkündür.
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Sosyal zarar görebilirlik, bireylerin ve toplumun psikolojik, sosyolojik ve
demografik faktörler nedeniyle maruz kalabilecekleri, ölçülmesi güç, hatta imkansiz olan
hasar veya zarar görebilirlik derecesidir.
Ekonomik zarar görebilirlik, toplulukların ekonomik olarak yaşamlarını nasıl
düzenledikleri, geçimlerini sağlama imkanları ile kapasitelerinin nasıl olduğu gibi faktörleri
içerir.

1.8. Esneklik
Tehlikeye maruz kalmış olan toplumun, sistemin yapısal işlevlerini kabul edilebilir
seviyede sürdürmesini sağlayacak şekilde tehlikeye direnç gösterirken veya kendini
değiştirirken uyum sağlama kapasitesidir. Bu esneklik, toplumun geleceğini daha iyi korumak
ve risk azaltıcı önlemler geliştirebilmek için geçmiş afetlerden çıkarılan derslerle kendini
yeniden organize etme kapasitesini artırma derecesi olarak belirlenir (Baas ve ark., 2008).

1.9. Erken Uyarı
Bir tehlikeye maruz kalan bireylerin harekete geçmelerine veya risklerini
azaltmalarına ve etkin bir müdahale için hazırlık yapmalarına izin verecek şekilde zaman ve
bilginin sağlanmasıdır (Baas ve ark, 2008).
Erken uyarı sistemleri bir çeşit ilgi zinciri olup, gelmekte olan tehlike veya tehdidin
kaynağı, yeri, zamanı, şiddeti, büyüklüğü, olasılığı gibi özelliklerinin anlaşılması ve
haritalandırılması, yaklaşmakta olan olayların ve olası etkilerinin tahmini ve izlenmesi, resmi
yetkililere ve topluma anlaşılabilir uyarıların yapılması ve dağıtımı, uyarılara uygun ve
zamanında tepki için faaliyetlerde bulunmayı kapsar (Baas ve ark., 2008). Erken uyarı
çalışmaları (erken uyarı sistemlerinin kurulması vb) risk yönetiminin hazırlık aşamasında
büyük önemle sahiptir. Amaç, mümkün olduğu kadar çok sayıda insana hızla ulaşarak, gerekli
önlemleri almalarını sağlamak, can kayıpları ve yaralanmalar ila ekonomik kayıpları azaltabilmektir.
Bunun için tehlikenin türüne uygun ölçüm ve gözlem sistemlerinin kurulması, erken uyarı
yapıldığında ne yapılacağı konusunda insanların bilgilendirilmesi gerekmektedir (Anon., 2014).
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1.10. Algılama Kapasitesi
İnsanların veya organizasyonların uygun kaynaklar ve yetenekler kullanarak afete
götüren olumsuz sonuçlarla yüzleşmesidir. Algılama kapasitesi genel olarak; normal
zamanlarda, krizlerde veya kötü koşullarda kaynakların yönetimini kapsar. Bu kapasitenin
güçlendirilmesi genellikle doğa veya insan kaynaklı tehlikelerin karşılanmasındaki esnekliği
de artırır.

1.11. Afet Yönetimi
Afet yönetimi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucu ortaya çıkan
olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi, afetten etkilenen topluluklar için
daha güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması
gereken topyekûn bir mücadele sürecini ifade eder (AFAD, 2014).
Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin, jeopolitik
konumu nedeniyle insan kaynaklı hedeflerin merkezinde olan bir ülkedir. Depremsellik
açısından oldukça riskli bir bölgede bulunan ülkemizde diğer doğa, insan ve teknoloji
kaynaklı afetler de en az deprem kadar büyük bir önem taşımaktadırlar. Doğa kaynaklı
afetlerin başında deprem geldiği için afet yönetimi denince akla ilk olarak “depremde afet
yönetimi” gelmektedir. Oysa çalışmalar ve senaryolar farklı afetlere göre yapılsa da afet
yönetimi aslında bir değerler bütünüdür ve bütün afetler için aynı şekilde uygulanır (Güngör,
2017).
Türkiye afetlerin sık görüldüğü bir ülke olmasına rağmen ne yazık ki afet yönetimi
kavramı ile ilk kez 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan depremle tanışmıştır. Yerel ve ulusal
kaynakların çok yetersiz kaldığı bu deprem, ülkemizde afet yönetimi kavramının hiç
bilinmediğini de göstermiştir, ancak bu kez de afet yönetimi ile kriz yönetimi kavramlarını
birbirine karıştırmıştır. Günümüzde hala afet yönetiminin afet olduktan sonra devreye
gireceğine inanan bir çok kişi vardır. Oysa uygar bir afet ülkesinde, afet yönetimi çalışmaları
afet gerçekleşmeden çok önce başlar, afet sırasında devam eder ve afetin etkileri azalmaya
başladıktan sonra iyileştirme çalışmalarının sonuna kadar devam eder (Şekil 1.2). Bütün bu
süreç, içinde afet yönetiminin iskeletini oluşturan kavramlar bir zincirin halkaları gibidir.
Hazırlık, risk azaltma, müdahale (arama – kurtarma ve ilk yardım), iyileştirme ve yeniden
inşa aşamalarından birinin bile zayıf kalmaması lazımdır. Eğer her aşama güçlü olmazsa afet
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için yapılacak çalışmalar genellikle eksik kalır. Zincir ne kadar sağlam olursa olsun, zincirin
gerçek gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. Kapsamlı bir afet yönetimi için olmazsa olmaz
kurallardan biri hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşaması ne kadar iyi olursa afetlerden etkilenen
insan sayısı o kadar azalır. Özet olarak afetlere sadece afet sırasında değil afet öncesinde ve
afet sonrasında da özel ilgi gösterilmelidir. Bütün bu yaklaşımlardan yola çıkarak afet
yönetimini çok basit olarak şu şekilde tanımlamak mümkündür: Afet yönetimi, herhangi bir
afetin önlenebilmesi için afet öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli planlamaların
yapılarak afetlerin etkisini en aza indirmeyi amaçlayan çalışmalardır. Modern bakış açısı
yerleşmeden önce dünyada hakim olan eski anlayışı yeni yaklaşımla karşılaştıracak olursak
oldukça köklü bir değişimin gerçekleştiğini görebiliriz (Tablo 1.1) (Güngör, 2017).

AFET YÖNETİMİ

Şekil 1.2. Afet yönetimi şeması
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Tablo 1.1. Afet yönetiminde eski anlayış ile yeni yaklaşımın karşılaştırılması (Güngör,
2017).
Klasik Anlayış

Yeni Yaklaşım

Afetler toplum yaşamında ender olarak

Afetler gündelik yaşamın sürdürülebilir

görülen olaylar olarak kabul edilir.

kalkınmanın bir parçası ve fırsatı olarak
kabul edilir.

Afetler gündelik yaşamda toplumu

Afet öncesinde, normal zamanlarda toplum

ilgilendirmez ve dikkate alınmazlar.

afetleri analiz eder ve dikkate alır.

Tepkisel

İleriye yönelik

Acil durum ve kriz yönetimi

Sürdürülebilir risk yönetimi

Çözümler teknik ve yasal emirler

Toplumun kapasitesini geliştirecek ve

şeklindedir.

afetlere karşı zarar görebilirliklerini
azaltacak şekilde katılımcı çözümler
geliştirilir.

Merkezi kamu kurumları bu konuda tek söz

İnsanlar afetlere hazırlıkta önemli bir paydaş

sahibidir. Toplumun katılımı istenmez.

olarak kabul edilirler.

İnsanlar bu sorunda afetzede oldukları için
yer alırlar.
Uygulamacı kurumlar topluma nadiren

Kamuoyuna hesap vermek, şeffaflık ve

hesap verir ve öz eleştiride bulunur.

başarı değerlendirmesi ile politikalar

Kendilerini her zaman başarılı olarak

geliştirmek ilgili kurum ve kuruluşların

tanıtırlar.

önceliklerindendir.

Afet ile ilgili çalışmalar daha çok afet

Afet ile ilgili çalışmalar toplumu afetlere

sonrası yapılır.

hazırlamak ve afetlerin etkilerini azaltmak
amacıyla daha çok afet öncesi yapılır.

Afet sonrası amaç, toplumu afet öncesi

Afet çalışmaları daha iyiye doğru toplumsal

duruma döndürmektir.

dönüşüm için bir fırsat olarak görülür.
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Ülkemizde 29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" yürürlüğe girerek afet yönetimi
konusunda somut adımların atılmasına yasal dayanak oluşturmuştur. Kanunda kurullar,
başkanlık teşkilatı ve görevleri, teşkilat yapısı, personel ve mali hükümlere açıklık
getirilmektedir.
Afet yönetimi kapsamında dikkat edilmesi gereken bir başka unsur da riskli birey
gruplarına duyarlı bir yönetim modeli oluşturmaktır. Ülkemizde mevcut mevzuatta ve afet
acil yardım planlarında riskli birey gruplarına (çocuklara, yaşlılara, engellilere ve kadınlara)
yönelik herhangi bir ilave önlem olmadığı gibi afetlerden önce ya da sonra riskli birey
gruplarına duyarlı bir politika da yoktur. Toplumun önemli çoğunluğunu oluşturan çocuklar,
yaşlılar, engelliler ve kadınlar özelinde her bir grubun ayrı ayrı dikkate alınacağı çalışmaların
yapılması ve bu çalışmaların sonuçlarının da afet yönetimi sistemine dahil edilmesi
gerekmektedir. Araştırmalar, toplumun bazı kesimlerinin, diğerlerine göre afetlerde çok daha
büyük bir risk ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve
kadınlar afetlerde, toplumun diğer kesimlerine kıyasla çok daha fazla zarar görmektedir. Bu
kişiler arasında, afetlerde ölüm oranı daha yüksektir. Eğer afeti atlatıp yaşayabilirlerse, mali
açıdan durumlarını düzeltebilmeleri çok zor olmaktadır. Afetler için uyarı amaçlı eğitim ve
iletişim araçları geliştirilirken, toplumun kolay incinebilecek, savunmasız kesimlerinin de
düşünülmesi çok büyük önem arz etmektedir (Anon., 2014).
Toplumda kadınların güçlendirilmesi ve onları sadece cinsiyetle ilgili konularda değil,
doğal afet riski azaltma, çevre yönetimi, afet müdahale planlaması ve yardım çalışmaları gibi
diğer konularda da çözümün bir parçası haline getirmenin hedeflenmesi gerekmektedir.
Uluslararası kuruluşların da bölge halkının katılımı ve işbirliğiyle afetlerle ilgili çalışmalara
daha etkili şekilde katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Doğal afetler sırasında ve
sonrasında toplumsal direnci geliştirmek, afete hazırlık konusunda çok önemli bir noktadır.
Ayrıca fonksiyonel ve doğru iyileştirme programları yapmak için şartları iyileştirecek
cinsiyete duyarlı programlar geliştirmek gereklidir (Anon., 2014).
Demografik ve epidemiyolojik haritaların eksikliği hassas gruplara ulaşılmayı
zorlaştırmaktadır. Afet bölgesinde yer alan kuruluşlardaki noksanlıklar ya da koordinasyon
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sorunları ilk yardım ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Ayrıca afet
personelinin tecrübe ve dikkat eksikliği kazazedelere ve özellikle hassas gruplara
ulaşılmasında sorunlara yol açmaktadır. Özellikle triyaj aşamasında bu problemler gerçekten
yardıma ihtiyacı olan insanların ihmal edilmesine neden olmaktadır. Afet esnasında uzakta
duran veya toplumun genel cinsiyet anlayışı nedeniyle hizmet almayan ve göz ardı edilenler
bu problemlerle ilk etapta karşılaşırlar (Anon., 2014).
Genel olarak birkaç istisna dışında afet yardımının cinsiyet farklarını dikkate aldığı
söylenemez. Aslında “afetzedeler” ve “hak sahipleri” kavramlarında cinsiyet ayrımının
olmaması afet yardımlarının dağıtımındaki eşitliği ortaya koyar. Bu nedenle afet yardımı
hükümlerinde açıkça belirtilmiş bir cinsiyet eşitsizliği olmadığı söylenebilir. Ancak, bu
eşitsizlikler yardımların dağıtım şekline ve ailede var olan herhangi cinsiyet eşitsizliğine bağlı
olarak ortaya çıkmaktadır (Anon., 2014).

1.12. Afetler Yönetiminde Risk ve Kriz Çalışmalarının Aşamaları
Afetlerde risk yönetimi afet öncesi çalışmalara, kriz çalışmaları ise afet sonrası
çalışmalara dahildir. Afet öncesinde yapılması gereken risk çalışmaları ne kadar ihmal edilirse
kriz çalışmaları da o kadar zor yürütülecektir. Çünkü risk çalışmaları, özellikle risklerin
azaltılması, aynı zamanda bir olayın afete dönüşmesini engelleyen çalışmalar kapsamındadır
(Şekil 1.2, Tablo 1.2).
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Tablo 1.2. Afet yönetiminin belli başlı elemanları, aşamaları ve çalışmaları.
AFET ÖNCESİ

AFET SONRASI

Risk Tespiti

Risk Azaltma

Risk Transferi

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme

Tehlike analizi
(sıklık,
büyüklük ve
dağılım)

Yapısal/yapısa
l olmayan
zararların
azaltılması
çalışmaları

Kamu
altyapılarının ve
özel malların
sigortası ve
reasüransı

Erken uyarı
sistemleri,
112 ve yerel
yönetimiletişim
sistemleri ile
entegrasyonu

Hasar ve
ihtiyaçların
saptanması
ile birlikte
acil insani
yardım

Hasarlı
altyapının
iyileştirilmesi
ve yeniden
inşası

Hasar
görebilirlik
değerlendirmes
i (maruz kalan
değerler, can
ve mal, baş
etme)

Arazi
kullanım
planlaması ve
yapı mevzuatı

Para piyasası
araçları (afet
bonoları,
hedging fonları)

Afet acil
yardım
planlaması
(kamu
hizmetleri ve
servis
şirketleri)

Altyapının
geçici
onarımı,
restorasyonu
ve işler hale
getirilmesi

Ekonomik ve
bütçe yönetimi
(sosyal
harcamaların
dondurulması
ve korunması)

Risk
değerlendirmes
i (tehlike ve
hasar
görebilirliğin
bir işlevi)

Zararların
önceden
alınan
önlemlerle
azaltılması
için ekonomik
teşvikler

Kamu
hizmetlerinin
güvenlik
düzenlemeleriyl
e
özelleştirilmesi
(enerji, iletişim,
su ve ulaşım)

Acil
müdahale
ekiplerinin
(yerel ve
ulusal)
kapasitesinin
geliştirilmesi

Bağış,
gönüllü ve
enkaz
yönetimi

Etkilenen
sektörlerin
yeniden
canlandırılması
(üretim, hizmet,
ihracat, turizm
ve tarım)

Tehlilke
izleme ve
erken uyarı
(CBS,
haritalama ve
senaryo
oluşturma)

Riskler ve
önleme
konusunda
eğitim,
öğretim ve
bilinç artırma

Afet fonları
(ulusal ve yerel
düzeyde) ve
kaynak
geliştirme

Barınma
olanakları ve
tahliye
planlarının
tatbikat ve
izleme ile
güncellenmes
i

İyileştirme
kaynaklarını
n harekete
geçirilmesi
(kamu
yardımı,
sigorta)

Yeniden inşa
faaliyetlerinin,
zararların
azaltılması ile
ilişkilendirilmes
i
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Uygulamalar
1.1.

Afet ve acil durum tanımlarını irdeleyiniz.

1.2.

Afet yönetimi kavramı hakkında bilimsel kaynaklardan araştırma yapınız.

1.3.

Risk ve kriz tanımlarının afet bağlamında farklarını inceleyiniz.

1.4.

Esneklik, kapasite tanımlarını tekrar ediniz.

1.5.

Tehlike, zarar görebilirlik ve erken uyarı tanımlarını irdeleyiniz.

1.6.

Afet öncesi ve afet sonrası aşamalarda yapılan çalışmaları araştırınız.
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Uygulama Soruları

1.1.

Kapasite tanımını ve içeriği hakkında bilgi veriniz.

1.2.

Diğer ders konularına yardımcı olması açısından risk konusunu tekrar ediniz.

1.3.

Zarar görebilirlik nedir, kaça ayrılır?

1.4.

Erken uyarının önemini anlatınız.

1.5.

Afet yönetiminde eski anlayışa göre yeni anlayışta neler, niçin değişmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum ve afet kavramlarını, acil durumun ne zaman afete
dönüştüğünü öğrendik. Tehlike, kapasite, risk, kriz, zarar görebilirlik, esneklik, erken uyarı,
algılama kapasitesi kavramlarını artık doğru olarak kullanabileceğimiz düzeye geldik. Afet
yönetiminin hangi aşamalardan oluştuğunu, günümüzde afet yönetimi anlayışında nelerin
değiştiğini, risk yönetimi ve kriz yönetimindeki belli başlı çalışmaların neler olduğunu
inceledik.

30

Bölüm Soruları
1) Algılama kapasitesi ile ilgili aşağıdaklerden hangisi doğrudur?
a) İnsanların afetlerde başına gelenlerin farkında olmasıdır.
b) Organizasyonların kriz döneminde yaşadıklarıdır.
c) İnsanların ve organizasyonların
d) İnsanların veya organizasyonların uygun kaynaklar ve yetenekler kullanarak
afete götüren olumsuz sonuçlarla yüzleşmesidir.
e) Algılama kapasitesinin güçlendirilmesi genellikle doğa veya insan kaynaklı
tehlikelerin karşılanmasındaki esnekliği azaltır.
2) “Altyapının geçici onarımı, restorasyonu ve işler hale getirilmesi” afet yönetiminin
hangi aşamasında yapılır?
a) Afet öncesi risk tespiti
b) Afet öncesi risk azaltma
c) Afet öncesi risk transferi
d) Afet sonrası müdahale
e) Afet sonrası iyileştirme
3) Afet yönetiminde aşağıdakilerden hangisi yeni yaklaşımlardandır?
a) Tepkiseldir.
b) Acil durum ve kriz yönetimi ağırlıklıdır.
c) Çözümler teknik ve yasal emirler şeklindedir.
d) Afet ile ilgili çalışmalar daha çok afet sonrası yapılır.
e) Sürdürülebilir risk yönetimi söz konusudur.
4) Aşağıdakilerden hangisi zarar görebilirlikle ilgili doğru bir ifade değildir?
a) Zarar görebilirlik; fiziksel, sosyal ve ekonomik olabilir.
b) Zarar görebilirlik; kişilerin, malların ya da çevrenin bir tehlikenin etkisi
sebebiyle kayıp, yaralanma ve hasara maruz kalma seviyesidir.
c) Riskin etkisini belirleyen bileşenler zarar görebilirliği oluşturur.
d) Ölçülebilen ve ölçülemeyen zarar görebilirlik çeşitleri mevcuttur.
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e) Zarar görebilirlik; nüfus dağılımı, savunmasız gruplar, bina standartları,
altyapı, sosyal, kültürel ekonomik şartlar, çevre riskini ihmal ederek
hesaplanır.
5) “Sıklık, büyüklük ve dağılım bakımından tehlike analizi” afet yönetiminin hangi
aşamasında yapılır?
a) Risk tespiti
b) Risk azaltma
c) Hazırlık
d) Müdahale
e) İyileştirme
6) “Zararların önceden alınan önlemlerle azaltılması için ekonomik teşvikler” afet
yönetiminin hangi aşamasında yapılır?
a) Risk transferi
b) Hazırlık
c) İyileştirme
d) Risk azaltma
e) Müdahale
7) “Enerji, iletişim, su ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin güvenlik düzenlemeleriyle
özelleştirilmesi” çalışması afet yönetiminin hangi aşamasında yapılır?
a) Risk azaltma
b) Risk transferi
c) Hazırlık
d) Müdahale
e) İyileştirme
8) “Afet acil yardım planlaması (kamu hizmetleri ve servis şirketleri)” afet
yönetiminin hangi aşamasında yapılır?
a) Risk tespiti
b) Risk azaltma
c) Risk transferi
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d) Hazırlık
e) Müdahale
9) “Yeniden inşa faaliyetlerinin, zararların azaltılması ile ilişkilendirilmesi” faaliyeti
afet yönetiminin hangi aşamasında yapılır?
a) Risk azaltma
b) Risk transferi
c) Hazırlık
d) Müdahale
e) İyileştirme
10) Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimindeki eski yaklaşımlardandır?
a) Afetler gündelik yaşamın sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası ve fırsatı
olarak kabul edilir.
b) İnsanlar afete hazırlıkta önemli bir paydaş olarak kabul edilirler.
c) Afetlerle ilgili çalışmalar daha çok afet sonrası yapılır.
d) Afet öncesinde, normal zamanlarda toplum afetleri analiz eder ve dikkate alır.
e) Afet çalışmaları daha iyiye doğru toplumsal dönüşüm için bir fırsat olarak
görülür.

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) e, 4) e, 5) a, 6) d, 7) b, 8) d, 9) e, 10) c
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2. RİSK VE KRİZ YÖNETİMİNE BAZI ÜLKELERDEN ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Türkiye başta olmak üzere farklı coğrafyalardan farklı ülkelerin afet ve kriz yönetim
sistemlerini inceleyeceğiz. Bu bilgilerin ışığında Türkiye’nin yapılanmasını da irdeleyeceğiz.
Acil durum ve afet tanımlarının farkları kavrayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
2.1. Risk ve kriz yönetiminde Türkiye’deki yapılanma nasıldır?
2.2. Risk ve kriz yönetiminde incelenen ülkeler arasında sizce hangisi en başarılıdır?
Neden?
2.3. İncelenen ülkeler arasında hangileri en riskli bölgelerde yer almaktadır?
2.4. Afet yönetimi ile kriz yönetimi arasında ne fark vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Risk ve Kriz Yönetimine
Bazı Ülkelerden Örnekler

Farklı ülkelerdeki risk ve
kriz yönetimi
uygulamalarının nasıl
yapıldığının kavranması

Afet Yönetimi ile Kriz
Yönetimi Arasındaki Fark

Kavramların iyice
anlaşılabilmesi için
farklılıkların ortaya
çıkarılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Farklı ülkelerde ulusal düzeyde
risk ve kriz yönetimi yapan
kuruluşlar ve yaşanan afetleri
nasıl yönettikleri incelenerek

Türkiye’nin afet yönetimi
geçmişi incelenerek
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Anahtar Kavramlar
IEMS, AFAD, FEMA, NLA, tabakalandırma modeli, EMERCOM, BAKORNAS, ONEMI,
bütünleşik afet yönetim sistemi, tek tarz afet yönetimi
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Giriş
Ülkeler, afet yönetim politikalarını yaşadıkları afet türlerine göre düzenlerler. Bu
nedenle risk ve kriz yönetimine örnek oluşturması açısından bazı ülkelerin afet yönetim
sistemlerini incelemek yerinde olacaktır. Bu nedenle başta afet yönetiminde başarılı ülkeler
olmak üzere mümkün olduğu kadar dünyanın farklı bölgelerinden örnekler verilmeye
çalışılmıştır.

2.1. Türkiye
Türkiye’de doğa kaynaklı afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi
sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili
yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm
imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk
müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile devam etmiştir (www.afad.gov.tr)
Türkiye’de yakın tarihe kadar sadece afet sonrası yaraları sarma ve zararı gidermeye
dayalı bir afet yönetim anlayışı hakimdi. Afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm
noktası 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi olmuştur. Büyük can kaybına ve geniş çaplı
hasara neden olan bu deprem, Türkiye’de afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilmesi
gerektiğini acı bir şekilde ortaya koymuştur. Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların
afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı, afet ve acil
durumlarda yetki ve koordinasyonun tek elde toplanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu
doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve
Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009
yılında çıkarılan 5902 sayılı “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun” ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır. Söz
konusu kanunun 8. maddesinde “Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı” altında
düzenlenen görevler,

doğrudan risk odaklı afet

yönetim tarzının benimsendiğini

göstermektedir (Yazılıtaş, 2017). AFAD, 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı “Bakanlıklara
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Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” başlıklı 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile
İçişleri

Bakanlığına

bağlanmıştır

(http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018
/07/20180715.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180715.htm).
Aynı kararname ile; afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini
azaltmak, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak,
politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla Başkan veya belirleyeceği Başkan
Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Kızılay Derneğinden
daire başkanı düzeyindeki birer temsilci ile afet ve acil durumlar konusunda çalışmaları
bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi
arasından başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum
kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan Afet ve Acil Durum
Danışma Kurulu kurulmuştur. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. İhtiyaç halinde ise Başkanın
çağrısı

üzerine

olağanüstü

toplanabilir.

Kurulun

sekretaryasını

Başkanlık

yürütür

(https://www.afad.gov.tr/tr/2505/Afet-ve-Acil-Durum-Danisma-Kurulu).
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının
azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle
tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi,
koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında
işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını
gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik
yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur. Bu çerçevede; Türkiye’de yeni bir afet yönetim modeli
uygulamaya konulmuş, öncelik Kriz Yönetimi’nden Risk Yönetimi’ne verilmiştir.
Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi olarak adlandırılan bu model, afet ve acil durumların
sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan
önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını,
etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının
bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir (www.afad.gov.tr).
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AFAD Başkanlığı, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla
çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurumdur. Afet
ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri,
Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile
işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında meydana gelen Van depreminde
ilk sınavını veren AFAD’ın, olaylara müdahale şekli ve süresi 1999 Marmara depremleri ile
karşılaştırılamayacak kadar etkin ve etkili olmuştur. AFAD, bugüne kadar kaliteli,
profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile ulusal ve uluslararası çapta
birçok başarılı operasyona imza atmıştır (www.afad.gov.tr).
Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tsunamiler ve
diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Ancak insan ve
mekanların dirençliliğinin diğer bir deyişle insanlar ve mekanlar üzerindeki bu yıkıcı etkilere
karşı koyma ve hızlı bir şekilde ayağa kalkma yeteneğinin artırılması mümkündür. Söz
konusu dirençliliğin artırılması afetlerin etkilerini, zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası
toplumun ayağa kalkma süresini minimize edecektir. Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz
olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını azaltmayı, önlemlerini almayı ve etkilerini
azaltmayı amaçlayan AFAD, misyonunu “afetlere dirençli toplum oluşturmak” şeklinde
“beklenmeyene hazırlıklıyız” sloganı ile ifade etmektedir (www.afad.gov.tr).
AFAD, vizyonunu ise şu şekilde belirlemiştir (www.afad.gov.tr);
“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk
odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek
yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmak.”
AFAD vizyonuyla; risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine sahip,
hizmet sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde
güçlü ve afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden bir kurum
olmayı öngörmektedir. AFAD’ın misyonu olan “Afetlere Dirençli Toplum Oluşturmak”
bağlamında AFAD Stratejik Planı’nın temel amacı, bu misyona ulaşmak için şu şekilde
tanımlanmıştır (www.afad.gov.tr);
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“Stratejik plan dahilinde stratejik yönetim sistemini kurmak ve planın etkili ve etkin
uygulanmasını sağlamak.”
Bu temel çerçeve doğrultusunda, “AFAD Amaç ve Hedefleri”ni tespit ederken
aşağıdaki çalışmaların sonuçlarından yararlanılmıştır:


Taslak Stratejik Planının değerlendirilmesi,



Mevcut durum analizi,



Dünyada afet ve acil durum yönetimi konusundaki gelişmeler,



Çalışma Grup Başkanları ile yapılan görüşmeler,



Daire Başkanları ile mülakatlar,



Kurum içi ortak akıl toplantıları,



Dış paydaş - çözüm ortakları ile yapılan süreç analiz çalışmaları,



Strateji Arama Toplantısında ortaya çıkan analizler.
AFAD’ın

teşkilat

yapısı

şekil

2.1’de

şematik

olarak

gösterilmiştir.
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BAŞKAN

Bilgi Sistemleri
ve Haberleşme
Dai. Bşk.

Deprem Dairesi
Başkanlığı

İyileştirme
Dairesi
Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler

Özel Kalem Müdürlüğü

Hukuk Müşavirliği

İç Denetim Birimi

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Müdahale
Dairesi
Başkanlığı

Planlama ve
Zarar Azaltma
Dai. Bşk.

TAŞRA

Sivil Savunma
Dai. Bşk.

Strateji
Geliştirme Dai.
Bşk.

Yönetim
Hizmetleri Dai.
Bşk.

Afet ve Acil
Durum. Eğit.
Mrk.

81 Afet ve Acil
Durum
Müdürlüğü

Şekil 2.1. AFAD’ın teşkilat şeması (https://www.afad.gov.tr/tr/2218/Teskilat-Semasi).
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2.2. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1979 yılında acil durum yönetim birimi olan FEMA
(Federal Emergency Management Agency: Federal Acil Durum Yönetim Kurumu) kurularak
hizmet vermeye başlamıştır ama kökleri 1916 tarihli Ulusal Savunma Konseyi’ne kadar
gitmektedir (Özkan, 2003). ABD başkanı adına ulusal ve yerel acil durum birimlerini, yerel
birimlerle işbirliği halinde ABD Kızılhaç’ını ve diğer gönüllü birimleri koordine etmektedir.
Ülke çapında da yerel ve bölgesel büroları vardır. FEMA; zarar azaltma, hazırlık, acil
müdahale ve iyileştirmeyi içeren kapsamlı, risk temelli bir acil yönetim programı yoluyla can
ve mal kayıplarını en aza indirmek, ülkenin altyapısını her türlü tehlike ve afete karşı
korumayı amaçlamaktadır.
FEMA kaynakları, hizmet ve programları, on coğrafi bölgede idare edilmektedir. Afet
sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları ve riskli yapıların onarımı için fonlar sağlamakta,
federal ve eyalet yönetimlerinin uzman ihtiyacını karşılamaktadır.
ABD’de doğa kaynaklı afetler öncelikle yerel düzeyde ele alınmakta yerel kaynakları
aşan durumda federal hükümet devreye girmektedir. Yerel yönetim birimlerinin kendi acil
durum yönetimi ve afet müdahale birimleri vardır. ABD’de yerel yönetimler açısından itfaiye
büyük önem taşımaktadır. İtfaiye, söndürme hizmetinin yanında arama-kurtarma, yanıcı ve
parlayıcı maddelere izin ve belge verme, denetleme ve yangınla ilgili eğitim görevleri de
vermektedir. İtfaiye ve polis bazı yerel yönetimler bünyesinde tek çatıda toplanabilmektedir.
ABD’de uygulanan Bütünleşik Acil Durum Yönetimi Sistemi (IEMS), her acil
durum için ayrı ayrı plan yapmak yerine bütünleşik bir yaklaşım sergilemektedir. Afet
sonrası kamu hizmetlerinin yeniden gerçekleşebilmesi için devletin kaynakları yanında
gönüllü kuruluşların ve özel sektörün de imkanları kullanılmaktadır. IEMS ile geniş
yelpazedeki afetler değerlendirilmekte, ortaya çıkan krizlerin yönetiminde risk azaltma,
önceden hazırlık, acil müdahale, iyileştirme ve yeniden yapılandırma aşamalarını
kapsamaktadır. Bu sürece kamu kurumları kadar özel sektör de dahil edilmektedir. Tüm
afetler önce yereldir düşüncesi hakimdir. Dolayısıyla afetlerde ilk müdahale yerel birimler
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tarafından gerçekleştirilmelidir. Afetin büyüklüğü ve şiddeti arttıkça eyalet ya da federal
birimler devreye girebilmektedir. Ancak yine de bu durum sıkça yaşanmamaktadır.
Federal Müdahale ve Yardım Planı, federal düzeyde bir Acil Durum Yönetimi
müdahalesini yönetir, federal birimlerin ve kurumların afetlere veya acil durumlara yapılacak
federal müdahale veya yardımdaki rolünü belirlemekte ve acil durum müdahale ekibine
rehberlik etmektedir (Gürkan, 2003).

2.3. Çin
Çin, geniş toprakları, karmaşık hava durumu ve coğrafi koşulları nedeniyle geleneksel
olarak neredeyse tüm doğal felaketlere karşı savunmasızdır. Her yıl ciddi kayıplara yol açan
sel, kuraklık, deprem, tayfun, yoğun kar yağışı, heyelan vb. türden birçok doğal afet meydana
gelmektedir. Yine her yıl binlerce insan bu doğal felaketlerden ölmekte, yaklaşık 200 milyon
kişi de etkilenmektedir. 20 milyon hektardan fazla toprak etkilenmekte ve her yıl yaklaşık 300
milyon ev yıkılmaktadır. Eyalet başkentlerinin % 74'ü, belediye şehirlerinin % 62'si VII.
dereceden büyük sismik yoğunluğa sahip, büyük afetlerin görüldüğü bölgelerde yaşamaktadır.
Ulusal ekonominin sürekli ve hızlı gelişimi, üretim ölçeğinin genişlemesi ve toplumsal
servetin birikimi ile birlikte, doğal afetler giderek daha ciddi hale gelmektedir. Bu da
sürdürülebilir ulusal ekonomiyi ve istikrarlı gelişimi engelleyen başlıca faktörlerden biridir
(Lixin ve ark, 2012).
Geçtiğimiz 25 yıl boyunca Çin, 1998'de sel, 2003'de SARS, 2008'de Wenchuan
depremi (M = 8,0), 2009'da şiddetli kar felaketi, 2010'da Yushu depremi (M = 7,1) gibi birçok
felaket yaşamıştır. Önceki afetlerden dersler çıkararak ve başka ülkelerin afet yönetim
sistemlerinin deneyimlerinden yararlanarak afet yönetimi sistemini giderek geliştirmektedir
(Lixin ve ark, 2012).
Afet meydana geldiğinde bütün devlet dairelerini koordine etmek için en üst düzey
afet yönetimi organizasyonu olan Devlet Konseyi Acil Durum Yönetim Ofisi, 2006 yılında
kurulmuştur. Acil Durum Yönetim Ofisi yalnızca acil durum aşamasındaki işlerden
sorumludur. Önlem, hazırlık, risk değerlendirme, insani yardım ve iyileştirme gibi afet
yönetiminin diğer konuları farklık birimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Bu durum, afet
bilgisinin iletilmesini geciktirir, önleme ve risk azaltmayı koordine etmede güçlükleri yaşanır.
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Çin hükümeti halen "tek tarz" afet yönetim şeklini sürdürmektedir. Birçok devlet dairesi,
yangın istasyonu, sismoloji ofisi, sel kontrolü gibi ayakta duran idari organizasyonlar hariç
diğer yapılar "tekli tarz" afet yönetimine yeltenirlerse bu yapılar arasında koordinasyon
zorlaşacaktır. Bu yüzden verimli olması ve başa çıkma kapasitesini iyileştirmesi açısından
Çin, farklı afetlerin yönetimi için kalıcı ve sağlam bir devlet birimi kurmalıdır (Lixin ve ark.,
2012).
Çin’de afet yönetimiyle ilişkili 100’den fazla yasa ve yönetmelik yayımlamıştır ve
uygulanmaktadır. Her ne kadar Çin, Taşkın Kontrol Yasası, Deprem Afeti Hafifletme Yasası,
Yangın Önleme Yasası, Meteoroloji Yasası gibi “tek tarz” afetlerle ilişkili birçok kanunu
yürürlüğe koymasına rağmen, farklı afet yönetim birimleri tarafından da uygulanmaktadır..
Afet önleme ve azaltma adına hukuk sisteminin kurulması için bütün "tek tarz" afet yasaları
oluşturulmuş olsa bile, temel bir afet yönetimi yasasının yerini alamazlar. Afet yönetimi temel
yasası; temel politika, yönetim sistemi, temel görev, sorumluluk, organizasyon ve yöntemleri
vb. konuları kapsar ama Çin’de böyle bir kanun yoktur. Risk azaltma çalışmaları, yasadan
ziyade büyük ölçüde hükümet yetkisine bağlıdır. Afet yönetimi sürecinde siyasallaşma var
olmaktadır. Felaket önleme ve azaltmanın temel kanunu; merkezi hükümetin, yerel
yönetimin, toplumların ve bireylerin sorumluluklarını belirlemek için temel içeriği, temel
ilkeyi, yönetim sistemini, yönetim organizasyonlarını ve kilit politikaları düzenlemektir.
Bununla birlikte Çin’de kapsamlı bir afet yasası olmaması yüzünden ulusal afet yönetiminde
yasal eksiklikler doğmaktadır (Lixin ve ark., 2012).
Japonya, ABD ve diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Çin'de eğitim sisteminde afetlerle
ilgili bir eğitim bulunmadığı için, afetlerin önlenmesi ve hafifletilmesi konusundaki Çin
halkının bilinci zayıftır. Günümüzde, böyle eğitim almış yetişkinlerin sayısı azdır. Son
yıllarda, ilk ve orta dereceli okul eğitiminde afet önleme ve azaltma eklenmiştir, ancak pratik
öğretim göz ardı edilmektedir. Toplum genelinde bölgesel afet riski ve derecesi hakkında
genellikle hiçbir şey hiçbir şey bilinmemektedir. Dahası, afet önleme ve risk azaltma
konusundaki bilinci geliştirmek için böyle bir mekanizma bulunmamaktadır. Bu nedenle, afet
önleme ve güvenlik kültürünün toplumda benimsenmesi sağlanmalıdır (Lixin ve ark., 2012).
Günümüzde, Çin'de doğal afetlerle başa çıkmak için herhangi bir sigorta sistemi
yoktur. 2012 yılında yapılan Ulusal Afet Önleme ve Azaltma On İkinci Beş Yıllık Planında
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2017 yılına kadar doğal afetler için sigorta sistemine kademeli olarak geçileceği bildirilmiştir
(Lixin ve ark., 2012).
Çin, çok sayıda ve farklı şiddetlerde afet riski ile karşı karşıya olduğundan tarım
sektörü de bu afetlerden etkilendiğinden çiftçilerin bütün birikimleri bir anda yok olmaktadır.
Tarım sektörünün büyüklüğü, sektöre bağlı olarak geçinenlerin sayısı ve ülkenin doğal afet
olaylarına yüksek maruziyeti düşünüldüğünde uygun koşullarda ve etkin bir afet sigortasına
ya da başka bir risk transfer sistemine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla tarım sektörü
öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. Hükümet, ülkede en çok tahıl üreten 200 adet ilçede
çiftçileri korumak adına risk transferini sağlamak amacıyla yeni bir tarımsal afet sigortası
programını pilot uygulama planına almıştır. Pilot afet sigortası programı için seçilen ilçeler,
Pilot afet sigortası planında yer alan yerel veya bölgesel idarelerin, afet sigortası risk
transferini gerçekleştirmek için yenilikçi sigorta modellerini keşfederek uygulama sonunda
deneyimlerini paylaşmaları beklenmektedir (http://www.artemis.bm/blog/2017/06/01/chinato-pilot-agricultural-disaster-insurance-in-200-counties/).
Çin'in afet acil durum yönetim sistemi birçok zorlukla karşı karşıyadır (Lixin ve ark.,
2012);


Afet yönetimi uzmanlarının bulunduğu çeşitli kurumsal yapılar, operasyonlarda
farklı stratejiler kullanıldığı için genellikle farklılık göstermektedir. Afet
yönetiminden sorumlu kurumlar, farklı ihtiyaçlara cevap vermek ve farklı
politikalara yanıt vermek üzere tasarlanmışlardır. Dolayısıyla gündemlerin ve
stratejilerin uyumunda zorluklar yaşanmaktadır. Bu kurumların bazıları, özel
sorumluluk alanları dışındaki alanlarda kendi kararlarını uygulama yetkisine sahip
değillerdir.



Farklı birimler arasında bilgi akışındaki engeller, etkin ve zamanında bilgi
iletişimi kurulmasını olumsuz etkilemektedir. Bilgi, başarılı afet risk yönetimi için
anahtar konumundadır. Bu nedenle insanların net bilgi akışı ile daha doğru
kararlar alabilmesi gerekir. Farklı afet yönetim birimi ve geliştirme uzmanlarının
bilgileri paylaşarak ve erişilebilir yaparak, toplum tarafından kullanımını
sağlamaları gerekir.



Afet yönetimi ve şehir planlaması birbirinden ayrı çalışmaktadır. Etkin afet
yönetimi ve kontrolü için afet riskine "kısmen" yaklaşılamaz. Entegre afet
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yönetimi, sürdürülebilirliği sağlamak için afet döngüsünün farklı aşamaları ve risk
yönetim çalışmaları dikkate alınarak, şehirlerin ve bölgelerin planlanmasını,
yönetim ile bütünleştirilmesini gerekli kılar.


Yasal bir afet yönetimi oluşturmak için afet yönetimi yasası çıkarılmalıdır.
Ayrıca, ulusal afet yönetiminin kalitesini artırmak için yapılması gerekenler
arasında; afet önleme ve azaltma konusundaki bilinçliliğin geliştirilmesi, sivil
toplum kuruluşlarının afet

yönetimine katılmasının teşvik edilmesi ve

yetkilendirilmesi, afet sigortacılığına gereken önemin verilmesi, afet önleme ve
zarar azaltma yatırımlarının hesaba katılması yer almaktadır.
ABD ve Japonya ile karşılaştırıldığında Çin, bütün afetlerden sorumlu merkezi bir afet
yönetim kurumunun olmaması, afet yönetiminin bütün aşamalarını ve bütün afet türlerini
kapsayan temel bir yasanın bulunmaması, STK’ların ve gönüllüleri afet önleme ve zarar
azaltma çalışmalarına aktif katılımı geçerli kılacak yasal mekanizma ve organizasyon
biçiminin bulunmaması, afet önleme ve hasar azaltmada bütçesinin çok daha düşük olması
gibi konularda diğerlerinden ayrılır (Lixin ve ark., 2012; Wang ve ark, 2016).

2.4. Endonezya
Adalar ülkesidir yağmur ormanlarının çoğuna sahiptir. Deprem, volkanik patlama ya
da tsunami, yağmur ormanları yangınları sıkça karşılaşılan afet şekilleridir. Ulusal düzeyde
afet yönetiminin uygulanması ve koordinasyonundan BAKORNAS (Ulusal Afet Yönetimi
Koordinasyon Kurulu) sorumludur. BAKORNAS, afete hazırlık, risk azaltma planlarının
hazırlanması ve koordinasyonundan sorumludur. Afetlerle ilgili plan şemalarında denetim ve
gözetim görevi vardır. Bunların yanında BAKORNAS, doğal ve insan ürünü olan afetlerle
mücadele etmek, afet sonrasında yardımlarda bulunmak, afete hazırlık, önleme, risk azaltma,
kurtarma, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarını yürütmekle görevlidir. İl düzeyinde afet
çalışmalarını SATKORLAK, ilçelerde SATLAK yürütmektedir (Anon, 2002) (Şekil 2.2).
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BAKORNAS

SATKORLAK

SATLAK

SATGAS

•Merkezi düzeyde
•Afet yönetim politikasını şekillendirir. Talimat ve yönergeleri sağlar.
•Afet öncesi, sırası ve sonrasında entegre biçinde afet yönetimini koordine eder.
•Afet yönetimi faaliyetlerindeki önleme, hafifletme, kurtarma, iyileştirme ve
yeniden yapılanma ile ilgili yönerge ve talimatlar çıkarır.

•İl düzeyinde
•Afet yönetiminin yürütülmesini kontrol etmek için BAKORNAS tarafından
yönetilen, il düzeyindeki yapısal olmayan grup

•İlçe düzeyinde
•SATKORLAK başkanı tarafından yönetilen, ilçe düzeyinde afet çalışması yapan
yapısal olmaya grup

•Özel birlik
•SATLAK tarafından atanan, afet yönetimini yöneten kişiye bağlı olarak Afet
Yönetimi Uygulama Birmi tarafından planlanan ve yönetilen operasyonel
çalışmaları yürüten görev birliği.

Şekil 2.2. BAKORNAS’ın yapılanması (Anon, 2002).

Afet anındaki acil kurtarma, yardım ulaştırma gibi çalışmaları yerel afet teşkilatlarınca
yürütülmektedir. SATLAK ilçelerde afet yönetim uygulamasından sorumludur ve halka iç
içedir. SATKORLAK, üst afet yönetim birimidir. Eyalet düzeyinde koordinasyon ve merkezi
hükümetle irtibat ve koordinasyonu sağlar. Afet sonrasındaki rehabilitasyon ve iyileştirme
görevi yerel yönetimlerindir. Afet hazırlık ve afet sonrası, tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi
toplama, afet haritası çıkarma, risk değerlendirme gibi çalışmaları bu işlerden sorumlu
bakanlarca doğrudan yürütülür. Konu disiplinlerarası biçimde değerlendirilmektedir. Doğa
kaynaklı afetlere yönelik kurulan sistemlerde olaylar, öncesi, olay sırası ve olay sonrasına
yönelik ele alınmaktadır. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve
gönüllülerin önemli rolleri vardır. Düzenleyici kurallar koyma ve sistemi sürdürülebilir kılma
yetkisi tek bir birime bırakılmıştır. Ulusal düzeyde bir plan söz konusudur. Bilişim
teknolojilerine önem verilmektedir.
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2.4. Fransa
Fransa’ da acil durum yönetimi ile ilgili örgütsel yapılanma ağırlıklı olarak Türkiye’de
olduğu gibi İç İşleri Bakanlığı ve valilere bağlıdır. Ayrıca valilere bağlı olarak çalışan sivil
korunma müdürleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil Korunma Teşkilâtı, örgütsel yapı
ve işleyiş bakımından Türkiye’ ye benzemektedir (Özkan, 2003). Bu sisteme bir göz atacak
olursak;
Afet yönetimi karmaşık bir yapıdadır. İller, bölgeler, yerel yönetimler ve merkezi
hükümet

değişen

oranlarda

konuyla

ilişkilidir.

İçişleri

Bakanlığı

afet

yönetimi

örgütlenmesinin başındadır. Konuyla ilgili tüm kanun ve kuralların hazırlanmasında etkin bir
rol almaktadır. Sivil Güvenliği Genel Müdürlüğü (1975) yerini 1991 yılında kurulan Merkezi
Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne bırakmıştır. Görevleri; her türlü doğal riskin önlenmesi için
kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmayı sağlamak ve harekete geçirmek, can ve mal
güvenliği için gerekli olan arama ve kurtarma çalışmalarını başlatmak ve koordine etmek,
itfaiye hizmetlerinin gözden geçirilerek yenilenmesini sağlamaktır. Afet yönetimi için
kullanılacak her türlü araç-gereç, yerel yönetimlerin mali kaynaklarından temin edilmektedir.
İlçelerde ve küçük belediyelerde itfaiye ve arama kurtarma örgütlerinde sadece idari ve
eğitmen kadroları devlet memuru olarak görev yapar, geriye kalan gönüllülük esasına
dayanan sözleşmeli personeldir. Günümüzde il düzeyinde bir örgütlenme tercih edilmiş ve
başına vali getirilmiştir. Televizyonların her ay en az iki saat ilkyardım, sivil savunma,
örgütlenme gibi konularda yayın yapma zorunluluğu vardır. Doğa kaynaklı afetlerde
gönüllülerin aktif katılımı çok önemlidir.
Orman yangınları ve çeşitli acil durumlar için çok sayıda helikopter hazır
tutulmaktadır. 1600’ ün üstünde asker, sivil korunma işleri ile görevlendirilmiştir. Ülke
çapında 238.000 profesyonel ve gönüllü yangın görevlisi vardır. Fransa’da İç İşleri Bakanlığı,
sivil korunma işlerinde tek sorumlu makam olmayıp, kendisine verilen sorumlulukları
kimyasal ve nükleer riskler İçin Sanayi Bakanlığı, su konusunda Çevre Bakanlığı ve ormanlar
konusunda Ziraat Bakanlığı ile paylaşır (Özkan, 2003).
Bütün sektörler potansiyel afetlerle ilgili analizleri yapmaktan sorumludur (Özkan,
2003).
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2.5. İspanya
İspanya’da sivil korunma hizmetleri, Sivil Korunma Yasası’na göre kurulan Sivil
Korunma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Anayasa Mahkemesinin kararına göre; ağır
risk, kaza ve tehlike durumlarında kişilerin yaşama hakkının ve mal varlığının korunması, merkezi
hükümetin sorumluluğundadır. İnsani ve maddi yardımların koordinesi ve sivil korunma ile ilgili
yetkilerin kullanımı ve sorumluluğu Sivil Korunma Genel Müdürlüğüne aittir. Görevleri;
 Olağanüstü durumlarda canlıların yaşamı, tesislerin faaliyetlerin sürekliliği için plân ve
projeler hazırlamak,
 Temel hizmetleri yürütmek için plânlar hazırlamak,
 Sivil korunma kararlarını ve raporlarını hazırlamak,
 Sivil korunma görevlerini yerine getirecek personelin eğitimini sağlamak ve
desteklemek,
 Yetki alanı içinde etkili olan ve sivil korunma konularını ilgilendiren faaliyetleri
koordine etmek,
 Sivil korunma ile ilgili tüm faaliyetleri denetlemek,
 Merkezî hükümetin sivil korunma ile ilgili sorumluluklarını üstlenmek (Özkan, 2003).
Sivil Korunma Genel Müdürlüğü, Plan ve Faaliyetler Müdürlüğü, eğitim çalışmalarını
düzenler. Çalışır düzeydeki teçhizatın ayrıntılarını belirler. Olağanüstü durumlarda, planlama ve
faaliyetler ile ilgili standartları ve temel kararları hazırlar. Tehlikeleri önleme ve zararları en aza
indirme planlarını yapar. İspanya’nın konu ile ilgili mevzuatının geliştirilmesi için teklifler
hazırlar (Özkan, 2003).
Eğitim alanında, ulusal sivil korunma okulu, memurların ve yöneticilerin teorik ve pratik
olarak eğitilmesinden sorumludur. Halk için bilgi programları geliştirir, organizasyonun
etkinliğini arttırır ve vatandaşların bu hizmetlere katılımını sağlar. Halka kendi kendini koruma
yöntemlerini öğretir ve halkın bu yöntemlerini geliştirir (Özkan, 2003).
Sivil Korunma Genel Müdürlüğü, 500 personelle çalışır. 1.400 itfaiyeci, gönüllülerce
desteklenir. Sağlık servisi, polis gücü, Kızılhaç ve 20 uçakla helikopterli orman yangını ekibi ve
ayrıca 2.000 motorize ekip olabilecek olaylara karşı her an hazırdır (Özkan, 2003).
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2.6. İtalya
1992 yılında İtalyan Ulusal Sivil Koruma Servisi kurulmuştur. Bu servisin genel
amacı, ülkede yürütülen bütün sivil koruma faaliyetleri için kurumsal bir çerçeve oluşturmak,
mülkiyeti ve çevreyi, doğal ve teknolojik afetlerin ya da diğer zararlı olayların yol açtığı
hasarlardan korumaktır. Bu nedenle sivil koruma politikaları oluşturmak ve Ulusal Sivil
Koruma Servisi’nin diğer birimlerinin faaliyetlerini koordine etme ve teşvik etmekten
sorumludur (Özkan, 2003). Afeti tahmine ve önlemeye yönelik çalışmalar, afet sonrası yardım
faaliyetleri ve afetin yarattığı zararlarla ilgili erken rehabilitasyon çalışmaları yapar.
Ulusal Sivil Koruma Servisinin yapısı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır (Özkan,
2003):


İtfaiye,



Silahlı Kuvvetler,



Polis,



Devlet Orman Müdürlüğü,



Ulusal Teknik Hizmetler (Sismik Hizmetler Birimi)



Ulusal Bilimsel Araştırma Grupları (Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü)



İtalyan Kızılhaçı



Ulusal Sağlık Servisi,



Gönüllü Kuruluşlar,



Ulusal Alpler Kurtarma Dairesi.

Ulusal korunma servisine danışmanlık eden en önemli bilimsel birim, Büyük Risklerin
Tahmini ve Önlenmesi Ulusal Komitesidir. Komitenin üyeleri, ulusal güvenliği ve toprakları
tehdit eden büyük riskler ile ilgili alanlarda uzman olan bilim insanlarıdır (Özkan, 2003).
Belediye sınırları içerisinde birinci sivil koruma otoritesi belediye başkanıdır. Belediye
sınırlarında acil durum meydana geldiğinde belediye başkanı kurtarma faaliyetlerinin
yönetimi ve koordinasyonundan ve durumdan etkilenen nüfusa yardım etmekle yükümlüdür.
Eğer bir olay yerel düzeyde ele alınamayacaksa daha üst birimlerden yardım istenebilir.
Olayın yoğunluğu ve büyüklüğü itibariyle ulusal güçlerin de müdahalesi mümkün olabilir.
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İtalya’daki afet yönetimine genel olarak bakıldığında merkezî bir yapılanma
görülmektedir. Bununla birlikte bölgelere, eyaletlere ve yerel birimlere acil durum yönetimi
konusunda görevler verilmiş, merkezi yapı içinde, yerel birimler ön plana çıkarılıp, acil
durumlarda önlemler alma ve duruma müdahale etme konusunda yönetiminin aktif bir parçası
olmaları sağlanmıştır (Özkan, 2003).

2.6. Japonya
Japonya konumu ve jeolojik yapısı ve iklim koşulları itibariyle doğa kaynaklı afetlere
karşı savunmasız ve korumasız bir yapı sergilemektedir.
Ancak afet geçmişini unutmayan ve yaşadığı afet deneyimlerinden ders çıkarmasını
bilen bir ülke olarak Japonya, birçok ülkede yıkıcı olabilecek afetleri günlük yaşamın bir
parçası haline getirmeyi başarmıştır. Bunda yapı kalitesi kadar geliştirdikleri topluluk
merkezli girişimlerin de büyük rolü olmuştur. Afet yönetim programı Afetlere Karşı Önlemler
Temel Kanunu’nda yer almıştır. Kanun, yasal yetkilerin tanımı, afet yönetimi sorumlulukları,
afete hazırlıklı olma, afet acil yardım ve iyileştirme çalışmaları, afet yönetimi için kapsamlı ve
objektif bir yönetim sistemi oluşturulması, mali durum ve acil durum ilanı konularını
kapsamakta, böylece afet yönetimi konusunda kapsamlı ve sistematik bir çerçeve çizmektedir.
Doğa kaynaklı afetler konusunda örgütlenme ve koordinasyon; Toprak, Altyapı ve Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı Afetleri Önleme Bürosu’nun sorumluluğundadır. Ulusal düzeyde
başbakanın başkanlık ettiği Merkezi Afetleri Önleme Konseyi vardır. Temel görevi, afetleri
önleme planını oluşturmak ve uygulamasını sağlamaktır. Bu belge, doğa kaynaklı bir afetin
ilk anından itibaren hangi kurumun ne yapacağını, kurumlararası koordinasyonun nasıl
sağlanacağını, afet öncesi, afet sırası ve sonrasındaki alınacak önlemlerle ilgili yapılacak işleri
belirleyen kapsamlı bir belgedir.
Japonya’da doğal afetler konusundaki örgütlenme ve koordinasyon mekanizmasından
sorumlu makam, Ulusal Kara Ajansı (NLA: National Land Agency) içindeki Afetleri
Önleme Bürosu’dur. NLA, başbakanlığa bağlı bir kurum olup, başkanı, devlet bakanı olarak
kabul edilmektedir. NLA, normal dönemlerde, sürekli olarak köylere kadar her bir bölgenin
ve yerleşim yerinin haritalarını, yerleşim planlarını, binaların yapısını ve konumunu, her bir
evde yaşayan insanların ayrıntılı bilgilerini bilgisayara işlemekte ve bir bilgi bankası
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bir afet anında, o bölgede afetten etkilenen bina ve tesisler ile
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her bir binada yaşayan insanlar hakkındaki ayrıntılı bilgileri derhal arama, kurtarma ve yardım
ekiplerine iletebilmektedir (Özkan, 2003).
Doğa kaynaklı afetler konusunda eğitim işi belediyelere bırakılmıştır. Belediyeler
halka eğitici broşürler hazırlamakta, ilk yardım kursları düzenlemekte, her semt için
gönüllülerden oluşan yardım ekipleri kurmaktadır. Japonya’nın doğusundaki Kanto şehrinde 1
Eylül 1923’te meydana gelen ve 100 binden fazla kişinin öldüğü depremin anısına, 1 Eylül
Afet Önleme Günü olarak ilan edilmiştir. İlgili kuruluşların katılımıyla her yıl bu tarihte
kapsamlı tatbikatlar yapılmaktadır. Yerel yönetimler, can ve mal güvenliğini sağlama
amacıyla başta itfaiye olmak üzere tahliye, acil yardım ve kurtarma hizmetlerini yerine
getirmektedir. Yerel yönetimler can ve mal kaybını en aza indirebilmek için sivil savunma
ekipleri kurmakta ve volkanik patlama, deprem ve diğer afetlere karşı hazırlık yapmakta ve
gerekli tesisleri kurmaktadır (Özkan, 2003). Yerel yönetimlerin desteği alınarak, halkın kendi
kararlarını vermesi, yaşam çevrelerinin belirlenmesi, sosyal yaşamın sürekliliğinin ve aktif
katılımın sağlanması, geçmiş tecrübelerden ders çıkarılması, doğa kaynaklı afetlere hazırlık
konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Japonya’da Afet Yönetimi Bilgi Sistemi, Büyük Hanshin-Awaji Depremi’nden (Kobe
Depremi) sonra büyük önem kazanmıştır. Bu deprem Japonlara, hasarın derecesini hızla
değerlendirmenin, öncelikle uygun önlemleri uygulamanın, bilgi ihtiyacı kapsamını
değerlendirmenin ve ilgili ajanslarla makamlar arasındaki çabaları koordine etmenin ne kadar
önemli olduğunu hatırlattı. Japonya Kabine Ofisi Afet Yönetim Bürosu, hasarın ölçüsünü
süratle belirleyecek, ilgili ajansların ve makamların bilgi paylaşmalarını sağlayacak ve acil
önlemleri ve yardımı uygularken çabuk ve doğru kararların alınmasını destekleyecek bir Afet
Bilgi Sistemi geliştirmiştir.
Japonya’da afet etki ve hasar tespiti ile birlikte acil müdahale için Erken Hasar
Tahmin Sistemi (ESS) Acil Önlem Destek Sistemi (EMS) sistemleri geliştirilip
kullanılmaktadır. Acil Önlem Destek Sisteminin (AÖDS) amacı, çeşitli ilgili ajansların ve
makamların acil durum süresince bilgi paylaşmalarını sağlamak ve yönetim tarafından çeşitli
acil önlemlerin yerine getirilmesini desteklemektir. AÖDS, yollar, demiryolları ve itfaiye
merkezleri ve hastaneler gibi afet yönetim tesisleri konumundaki altyapı tesislerine dayanan
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bir bilgi veri tabanına sahiptir. Hasar bilgisini, ilgili ajanslar ve makamlarca paylaşılabilen
haritalardan alınan acil önlemler bilgisiyle birlikte gösterir.
Japonya’da her bakan ve kamu kurumlarının genel müdürleri, bir afet olduğunda
acilen Başbakan’ın resmi konutunda toplanır. İlgili kuruluşlardan alınan bilgiyi ve Savunma
Ajansı veya Ulusal Polis Ajansı gibi ilgili bakanlıkların veya kurumların helikopterle
sağladıkları afet bölgesinin görüntülerini kullanarak Erken Değerlendirme Sistemi’yle hasar
tahmin edilir. Bu bilgiyle, analiz edilmiş ve acilen başbakana rapor edilmiş hasar bilgisini
üyeler anlayabilir. Böylece temel politika uygun bir şekilde kararlaştırılır. Yerel yönetimin
kapasitesini aşan geniş ölçekli afetlerin olması durumunda Polis, İtfaiye, Yangın ve Afet
Yönetim Ajansı ve/veya Japon Sahil Güvenliği tarafından afete acil müdahale için geniş
ölçekli destek mevcuttur ve valinin talebi üzerine Savunma Kuvvetleri acil müdahale
faaliyetleri için görevlendirilebilir. Gerçek afet bölgesinde Yerinde Afet Yönetim Ana
Merkezlerinin, Hükümet tarafından kurulduğu zamanlar olabilir. Bu durumlarda daha ayrıntılı
bilgi edinip ona göre uygun önlemlerin alınması amacıyla hükümet araştırma ekiplerini
gönderir (Kadıoğlu, 2008).
Erken Hasar Tahmin Sistemi (ESS), sınırlı bilgiyi kullanarak kısa sürede incelenmesi
gereken depremin sebep olduğu hasar miktarının değerlendirilmesini sağlar. 1996 yılından
itibaren kullanılan ESS sisteminin amacı, yönetime ilk tertibatı yaptıracak, çabuk ve uygun
karara vardıracak bilgiyi sağlamaktır. ESS için tüm Japonya’daki coğrafya, yer, bina ve nüfus
koşullarına ait bilgiyi içeren bir veri tabanı yaratıldı. Meteoroloji teşkilatından alınan sismik
bilgiye dayanan sismik poligonal dağılımı, bina hasarını ve can kaybını değerlendirmek için
kullanılmaktadır.
Japon ölçeğine göre sismik şiddeti 4 veya daha fazla olan bir deprem tespit edildiğinde
ESS otomatik olarak çalışmaya başlar ve deprem olduktan 30 dakika içerisinde bir
değerlendirme raporu hazırlar.
Japon Hükümet Ofisi Bilgi Toplama Merkezi’nde kapsamlı hasar bilgisi kısaca
şu şekilde toplanmaktadır;


Otomatik hasar tahmini (30 dakikada),



Uçaktan görsel bilgi (helikopterlerin gönderdiği bilgi),
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Kamu kuruluşlarından birinci etapta bilgi alınması,



Bilgi toplama ekibinin gönderilmesi.

Bournemouth Üniversitesi uzmanlarının aşağıda özetlediği gibi hemen afet sonrası ve
süresince etki ve ihtiyaç analizi yapabilmek için toplanması gereken ve afet öncesi kendinize
sormanız gereken kilit bilgilerin bazıları şunlardır:
 Hangi alanlar etkilendi?
 Etkinin büyüklüğü nedir?
 Kaç kişi yaralandı, kaç kişi mahsur kaldı?
 Bu alanlara nasıl ulaşılabilir?
 Hangi kaynaklar konuşlandırılabilir?
 Kamuya ne tür bilgiler verilmeli?
 Arama alanlarının ekipler arasında dağıtımı nasıl olmalı?
 Arama yapılan binaları işaretlemesi yapılıyor mu?
 İçeride kimlerin olabileceğini nasıl anlarsınız?
 Herkesi çıkarttığınızı nasıl anlarsınız?
 Nasıl iletişim kurarsınız?
 Durum planladığınız gibi “değilse” ne olacak?

2.7. Kanada
Kanada, depremden kış fırtınalarına, sellerden orman yangınlarına, hortumlara ve
hatta bazen kasırgalara kadar uzanan çok çeşitli doğal afetlerle karşı karşıya kalmaktadır.
Bunlara ek olarak, insan kökenli felâketler de yaşanmaktadır. Söz konusu ülkede tam da fay
hattının yanında 23 adet nükleer reaktör bulunmaktadır. Bu durum, söz konusu ülkede işleyen
bir acil durum yönetimi sisteminin gerekliliğini göstermektedir. Kanada, deprem felâketi
riskini Türkiye ile paylaşan bir ülkedir. British Coumbia’da her gün yaklaşık bir deprem
meydana gelmekte ve hemen her yıl Richter ölçeği ile 5.0’dan büyük bir deprem olmaktadır.
Ülkede depreme hazırlık çalışmaları, acil durum yöneticilerini diğer birçok konudan daha çok
meşgul etmektedir (Özkan, 2003).
Federal Acil Durum Yönetimi Yasası, acil durum yönetimi konusundaki temel
kuralları ve öncelikleri düzenlemektedir. Kanada’da meydana gelebilecek doğa kaynaklı
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afetlere karşı hazırlıklı olma görevi, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Kanada Acil Hazırlık
Birimi’dir. Acil durumlarda temel sorumluluk bireyin ve ailesinindir. Eyaletlerin ya da federal
hükümetin rolü, bir afet durumunda ihtiyaçların karşılanmasında kapasitelerin yetersiz kaldığı
zamanlarda bir diğer birimi desteklemek şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Stratejik planlama merkezi hükümetin hazırladığı afetlere dayanıklı olmayı amaçlayan
bir belgedir. Ulusal Destek Planı, acil durumlar ve afetlerdeki çalışmalar ve destekleri içerir.
Yerel düzeyde ulusal planlarla uyumlu acil durum planları bulunmaktadır. Acil durumlarda
Tabakalandırma Modeli uygulanmaktadır. Buna göre, afetten ilk etkilenen topluluk
mümkünse müdahaleyi sağlayacak ilk topluluktur. Eyalet yerel düzeyde müdahalenin
yetersizliği koşulunda devreye girer. Federal hükümet de eyalet seviyesindeki yetersizlikler
koşulunda destek vermektedir. Anlaşılacağı gibi bir yetersizlik ortaya çıkmadıkça afetlerle
mücadelede görev yerel yönetimlerindir. Bu kuralın istisnası da bulunmaktadır. Egemenliğin
tehdidi ya da ülkenin büyük kısmını etkileyecek bir felaket söz konusuysa bu durumda federal
hükümet devreye girmektedir. Ayrıca federal hükümetin önemli bir kuruluşu OCIPEP
(Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness: Kritik Altyapı
Koruma ve Acil Durum Hazırlık Dairesi) acil durumda, acil durum yönetiminin etkinliğini
arttırmak için bütüncül bir misyon üstlenmiştir. Her yıl mayıs ayında “Ulusal Afete Hazırlık
Haftası” ile toplumdaki bilinç arttırılmak istenmektedir. Afet zararlarının azaltılmasında
gönüllülük ve işbirliği temel ilkedir. Vatandaşlar yerel yönetimlerle sürekli işbirliğine
girmekte ve toplumda geniş bir bilgi alışverişi ağı oluşturulmak istenmektedir ve başarı
sağlanmaktadır.

2.8. Rusya
SSCB döneminde acil durum stratejileri askeri sistemin bir parçası görülmüştür.
Çernobil faciası, acil durum ve afet yönetimi açısından değişimi zorunlu kılmıştır. Sivil
savunma, arama, kurtarma servislerinin denetimi, geniş çaplı afetlerde müdahale çalışmalarını
koordine etmek amacıyla 1996 yılında Devlet Acil Durum Komitesi ve EMERCOM
(Agency for Support and Coordination of Russian Participation in International Humanitarian
Operations) kurulmuştur. EMERCOM’un başlıca görevleri Rusya ve yurtdışında meydana
gelen doğa kaynaklı afetlerin sonuçlarının ortadan kaldırılması, etkilenen nüfusun uluslararası
insani yardım yapma ve mayın temizleme. Kurulduğu yıldan bu yana yurtiçi ve yurtdışında
birçok afet olayına müdahale etmiştir.
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Rusya’da anayasa, can ve mal güvenliğini teminat altına almaktadır. Yasalarla federal,
bölgesel ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları belirlenmektedir. İsyan, silahlı
çatışmayı da dahil eden doğal ve teknolojik afetlerde yönetim şekli ve yapısı ve olağan dışı
durum senaryoları mevcuttur.

2.9. Şili
Güney Amerika’nın güney kısmında, Güney Atlas Okyanusu ve Güney Pasifik
Okyanusu kıyısında, Arjantin ile Peru arasında yer alan Şili, 25 eyaletten oluşur. İdari olarak
13 bölgeye ayrılmıştır. Şili son yıllarda özellikle Şubat 2010 depreminden sonra, doğa
kaynaklı afetlerde risk yönetimi ile örnek gösterilen bir ülkedir. Şili tarihinde deprem hep
önemli bir yer tutmuş, tarihin en şiddetli depremleri Şili’de olmuştur. 22 Mayıs 1960’da 9,5
büyüklüğündeki depremde Şili’de yapıların yüzde 80’i yıkılmış ve binlerce kişi hayatını
kaybetmiştir. 27 Şubat 2010’da 8,8 büyüklüğündeki yaklaşık 1,5 dakika süren depremde ise
sadece 708 kişi hayatını kaybetmiştir. Ama deprem 2 milyon kişiyi etkilemiştir. 2010 depremi
sonrası, Concepción kenti için Tsunami alarmı verilmiştir. Şili’de volkanik patlamalar
açısından da risk yüksektir; Chaiten volkanik dağı, 9000 yıl sonra 2008’de tekrar faaliyete
geçmiştir.
2010’da yaşadığı şiddetli depremi az can kaybı ile atlatarak, depreme yönelik alt yapı
çalışmalarının, toplumsal ve kurumsal organizasyonunun ve halka ve profesyonel ekiplere
yapmış olduğu eğitimlerin karşılığını almıştır. Yüzyılın en önemli afetlerinden birisinin,
sağlık hizmetleri dışında, dışarıdan yardım almadan atlatabilen Şili, afet ve acil durum
yönetimi konusunda gelişme kaydetmeye çalışan ülkeler için takip edilmesi gereken güzel bir
örnektir. Bu nedenle Şili’nin afet yönetim sistemi üzerinde ayrıntılı durulacaktır.
1974 yılında afetlerin önlenmesi, organizasyonu ve koordinasyonu için kurulan Şili
İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Ofisi ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia del
Ministerio del Interior: National Office of Emergency of the Interior Ministry: İçişleri
Bakanlığı Ulusal Acil Ofisi) deprem, fırtına, heyelan, volkanik patlamalar, yangınlar ve
kuraklık gibi afet durumları için planlama, koordinasyon, risk yönetimi ve afetler sonrası
ortaya çıkan sorunların çözümünden sorumludur.
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ONEMI’nin vizyonu; doğal ya da insan davranışlarının neden olduğu afetlerde, insan
yaşamını, milli serveti ve çevreyi korumak için; plan, önleme çalışmaları, koordinasyon,
müdahale ve iyileştirme görevlerini ve toplum için risk oluşturan acil durumlarda, Ulusal
Sivil Koruma Sistemi’nin koordinasyonunu yürütmektir. Misyonu ise sürdürülebilir kalkınma
ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; ulusal, bölgesel, il ve toplumsal
düzeyde risk yönetimi, güvenlik önlemleri ile toplumun, mal ve yaşam alanlarının yaşanabilir
standartlarının korunması veya sağlanmasıdır. Başlıca hedefleri şunlardır;


Doğal ve insan kaynaklı tehlikelere karşı devlet yönetimini güçlendirmek, geliştirmek
ve kriz yönetiminde bölgesel ve iller bazında koordinasyonu sağlamak, tehlikelere
karşı teknik altyapıyı güçlendirmek,



Topluma daha iyi ulusal güvenlik ve emniyet koşulları sağlamak için, risk yönetimi,
erken uyarı ve acil durum yönetimi konularında çeşitli idari düzeylerde ki personeli
eğitmek, yetiştirmek,



Doğal tehlikelere yönelik yöntemler, programlar geliştirmek, teknik raporlar
hazırlamak ve yayınlamak,



Hazırlık ve önleme çalışmaları için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak, kılavuzlar
yayınlamak, tatbikatlar yapmak,



Uzman bilimsel ve teknik kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak ve projeler
geliştirmek.
ONEMİ Bölge ve il ofisleri ile organize olmuştur. Örgüt içerisinde yer alan birimleri

şunlardır;
Şili Ulusal Erken Uyarı Sistemi (CAT)
ONEMİ organizasyonu içerisinde yer alan Ulusal Uyarı Sistemi, risk oluşturması olası
olayın yaygınlığı ve şiddeti ile ilgili bilimsel ve teknik çalışmalarla güçlendirilmiş muhtemel
olasılıkları verir. Birincil görevi toplumsal risk yaratacak konularla ilgili, olası gelişmeleri ve
bilgi değişikliklerini en kısa sürede toplamak, değerlendirmek ve iletişimini yaymaktır. Ülke
veya yurt dışında ki çeşitli risk senaryolarını izler; düzenli ve sistematik bilgi akışını sağlar.
Toplumsal etki yapacak bir yıkıcı olay potansiyeli veya fiili oluşumu üzerinde acil durum ya
da afet alarmı verir.
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Yıkıcı olaylara neden olabileceği beklenen risk faktörlerini ve tehditleri belirler,



Yıkıcı olayların beklenen gelişme süresi, şiddeti ve kapsamını belirler.



Risk faktörlerini tetikleyecek durumları saptar,



Oluşabilecek olaylarda, insan, mal ve çevre güvenliği için güvenlik açıklarını belirler.



Tepki süresi sırasında kullanılacak İnsan kaynakları ve ya olması beklenen yıkıcı
olayın engellenmesi ya da zararın azaltılması için kullanılabilecek teknolojik ve idari
planlamayı yapar.
Şili Milli Alarm Sistemi
Alarm sistemi, yıkıcı bir olayın olası oluşumu üzerinde bilimsel ve teknik doğrulama

yapıldıktan sonra devreye girer. Toplumu az veya çok ölçüde etkileyecek bir olay durumunda,
kamuoyuna muhtemel olay hakkında bir sinyal geçilir ve sivil korunma alanında bir uyanıklık
istenir. Şili Sivil Koruma Birimi rehberliğinde; koordineli bir ortak eylem planı devreye
sokulur. Bu eylem planı operasyoneldir ve teknik kaynakların nasıl hareket edeceğini,
sinyalin çeşidine göre nasıl yardımlaşılacağını ve kaynakların nasıl kullanılacağını da belirler.
Riskin yüksekliğine göre, üç tip özel uyarı bulunur: Yeşil – Sarı – Kırmızı. Uyarı bütün ulusal
devlet organizasyonunu ve Sivil Koruma düzeylerini ilgilendirir. Alarm sonrası polis, itfaiye
ve acil sağlık hizmetleri hemen harekete geçer.
Şili’de Risk Azaltma Çalışmaları
Şili’de 1995’ten bu yana sürdürülen doğa kaynaklı afetlere karşı risk yönetimi
çalışmaları dikkat çekicidir. Şili gecen bu süreçte, eskileri yıkıp yeniden yaptığı gibi ülkedeki
tüm binaların depremdeki esneklik katsayısını artırmış, deprem mühendisliğini geliştirmiş,
ilgili sivil toplum örgütlerini finanse etmiştir. Ülkede son yıllarda daha az katlı, sismik
dalgalarla hareket eden esnek zeminli binalar inşa edilmiş. Düşük gelirliler için ayrı
finansman kaynakları oluşturulup, depreme dayanıklı evler yapılmış ve güçlü bir alt yapı ağı
oluşturulmuştur. Şili yaptığı bu çalışmaların karşılığını, 2010 yılında yaşanan depreminin
büyüklüğüne rağmen az can kaybı ile almıştır.
ONEMİ, riski tetikleyecek durumların yönetilmesi ve risk azaltmak amaçlı tüm
güvenlik faaliyetlerini yönlendirir. Afetlerin felakete dönüşmesini önlemek amacıyla, kamu
ve özel çabaları koordine eder. Riskin tam anlamıyla önlenmesinin mümkün olmadığı
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durumlarda olayın; insanlar, mal ve çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çalışmalar
yapar.
Yerel risk yönetimi: Şili’de risk tespiti çalışmaları yerel olarak yapılır. Lokal risk
yönetim modelini sürdürülebilir hale getirmek için yerel yetkililer, riskler ve kaynaklarını
belirlemek için öncelikler kurmalı, plan yapmalı, öncelikli riskleri yönetmek için eylemler
oluşturmalıdır. Yerel yöneticilerin başarılı bir risk yönetimi için bir yöntem geliştirilmiştir.
Buna göre yerel idarenin aşağıdakileri sırasıyla yapması gerekir:


Analiz: Risk profilinin incelenmesi ve toplumun daha önce yaşamış olduğu risklerin
belirlenmesi.



Soruşturma: Risk alanlarının, riskin çeşidine ve boyutuna göre doğrulanması.



Tartışma: tehlikeler, güvenlik açıkları ve kaynaklar arasında öncelik sırasının
yapılana münazaralarla belirlenmesi.



Özen: Tehlikeler, güvenlik açıklarını ve kaynakları tanımlanması, bunu yaparken
basit grafiklerden de yararlanarak en küçük risklerin bile dikkate alınması.



Planlama: Riskleri önleme, hasar azaltma ve acil durum yönetimine yönelik;
planlama, program ve projelerin geliştirilmesi.
Şili Acil Durum Yönetimi
Potansiyel yıkıcılığı olacak bir olayın başlaması ile ONEMI yönetimi tarafından acil

durum planlarının derhal harekete geçirilmesi için işaret verilir ve süreç başlar. Yıkıcı bir olay
ile ilgili Alarm gönderildiğinde, hemen durumu kontrol altına almak için faaliyetler harekete
geçirilmeli, olayın etkilenen toplum üzerindeki etkisini azaltmak, kayıpları azaltmak ve hayat
kurtarmak için çalışmalar zaman kaybetmeksizin başlatılmalıdır (arama ve kurtarma, tıbbi
tahliye, geçici barınma, gıda temini ve barınma çalışmaları vb.).
Ulusal Sivil Koruma Sistemi ile eşgüdümlü çalışılmalı, hızlı karar verilmeli,
kuruluşlara yol gösterici olunmalı, toplum ve bireyler hareket alanlarında yönlendirilmelidir.
Şili acil durum yönetiminin ana başlıkları aşağıdaki gibidir;
Kurtarma: Kurtarma akut dönemde (0 seviyesinde), insanların canını, malını ve
çevreyi kurtarmayı içerirken, ikinci aşamasında insanlar için temel yaşam koşullarını
oluşturmak anlamındadır.
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İyileştirme: Çalışmalar orta vadede iyileştirme çalışmalarına döndürülmektedir. Tepki
süresinin tamamlanmasından sonra yeniden inşa çabaları başlar. Rehabilitasyon kısa vadede,
temel hizmetlerde iyileşme, fiziksel, sosyal ve ekonomik hasarın tamirini kapsar (örneğin: su
servisi, elektrik restorasyonu, yol temizleme). Amacı, etkilenen toplumun; en az altı asli
gereksinimini sağlamaktır: yiyecek, su, barınma, elektrik, sağlık ve haberleşme.
Rekonstrüksiyon: Bu onarım ve / veya değiştirmeyi içerir, orta ve uzun vadede, zarar
gören altyapının restorasyonu ve sistemlerinin iyileştirilmesidir (Örnek: evler ve kamu
binaları, yollar, havaalanlarını onarım inşaatı, tarımsal kurtarma, yol asfaltlama, toplumsal ve
fiziksel çevrenin yeniden düzenlenmesi). İdeal olarak, yeniden inşa, daha iyi bir önleyici
yaklaşım ile yapılmalıdır. Rekonstrüksiyon çalışmaları, felaketlerin ardından Konut ve
Bayındırlık gibi çeşitli teknik ve sosyal bakanlıklar tarafından yapılır.

2.10. Yeni Zelanda
Yeni Zelanda, Pasifik ve Avustralya-Asya Platoları arasındaki aktif plato sınırlarının
arasında yer almaktadır. Güçlü güney yarımküre havasının iklim kuşağında bulunur. Ülke
büyük depremlere, volkanik patlamalara, tsunamilere, erozyonlara, fırtınalara ve sellere
zaman zaman maruz kalmaktadır. Sel ve toprak kaymaları en sık görülen doğal afetlerdir.
Ancak, bu afetlerin etkileri genelde yerel olup, kayıplar en alt düzeydedir. Depremler toplum
ve ekonomi için en büyük risk olarak görülmektedir.
Yeni Zelanda hükümeti, Yeni Zelanda’da sivil savunma düzenlemeleri ile ilgili
incelemeler sonucunda Temmuz 1999 tarihinde, Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi
Bakanlığı’nın kurulması ile ciddi bir reform hareketi başlatılmıştır. Ekim 2002’de, yeni bir
sivil savunma acil durum yönetimi mecliste kabul edilmiştir. Yeni Zelanda’da oluşturulmaya
çalışılan yeni acil durum yönetimi sisteminin bütüncül bir yaklaşım içinde yerel müdahalelere
ve yerel yönetimlere öncelik verdiği söylenebilir. Ulusal seviyede Sivil Savunma ve Acil
Durum Bakanlığı çalışmalara destek vermekte, ulusal kaynakları koordine etmekte ve Ulusal
Sivil Savunma ve Acil Durum Planını oluşturmaktadır. Ayrıca acil durum yönetimi ile ilgili
olarak ortaya çıkan risklerin azaltılması, söz konusu risklerin olası sonuçlarının doğurduğu
zararların finanse edilmesi amacıyla Afet Sigorta Sistemi oluşturulmuştur (Özkan, 2003).
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Yeni Zelanda’da binaların kodlanması, toprak kullanım düzenlemeleri ve deprem
komisyonu sigorta planı gibi çalışmalar var olup, bu çalışmalar doğal afetlerin kişisel ve mali
etkilerini, güvenliğini bir nebze karşılamaktadır. Sigorta Planı, çok kapsamlı bir plan değildir.
Plan,


Sadece deprem, volkanik patlama, hidrotermal faaliyet, toprak kayması, tsunami ve
bunların herhangi birini takip eden yangınları, yani belirli tip afetleri kapsamaktadır.



Sadece ikamete ilişkin yapıları sigorta etmektedir.



Sadece belli bir miktarla sınırlıdır (hane başına 100.000 Yeni Zelanda Doları, konutun
içindekiler için 20.000 Yeni Zelanda Doları ve toprak kaybı için sınırlı bir miktar)



Yalnızca ev sahibinin yangın sigortası varsa sigortanın kapsamı genişleyebilmektedir.
Sigorta planı, kendi kendini finanse edecek şekilde düzenlenmiştir. Sigorta

kapsamındaki ev sahipleri, bunun karşılığında deprem komisyonuna belli bir miktarda prim
ödemek durumundadırlar. 1945 yılında söz konusu planın yürürlüğe girmesinden bu yana
Yeni Zelanda’da çok az sayıda afet meydana gelmiş olduğundan oldukça yüklü miktarda bir
anapara bulunmaktadır ve rezervler hazır durumdadır. Yine de hükümet deprem
komisyonunun kanuni garanti yükümlülüğünü taşımaktadır ve riskin tek hamilidir Özkan,
2003).

2.11. Afet Yönetimi ile Kriz Yönetimi Arasındaki Fark
Kriz yönetimi afet başladıktan sonra başlar, afetin en şiddetli olduğu dönemde
devam eder ve afetin etkisi azaldıktan sonra sona erer. Buradan yola çıkarak kriz
yönetimini, “olası tehlikeler ve oluşabilecek risklerden en az zararla çıkmak için afetlerden
önce ve afetler sırasında yapılacak çalışmaların tümüdür” diye tanımlamak doğru olacaktır.
Yani olası bir afet öncesinde çalışmalar yapılır ve afet sırasında hızla uygulanır. Kriz yönetimi
aslında afet yönetiminin bir parçası olmasına rağmen özellikle afetin ilk anlarında afet
yönetimini de kapsayacak genişliğe dönüşebilir. Bu aşamayı yani kriz yönetimi aşamasını iki
farklı açıdan ele almak mümkündür.
Bunlardan ilki krizi önleme aşamasıdır. Afet sonrasında çıkacak krizin önlenmesi için
afet sırasında bölgede bulunacak yöneticilerin inisiyatif kullanma becerilerinin olması çok
önemlidir. Bu durunlarda istenmeyen durumların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Öngörülü bir
kriz yöneticisi durumu saptamayı başarırsa ikinci aşama olan krizi çözme aşamasını çok kolay
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atlatır. Örneğin 2003 yılında maydana gelen Bingöl depremi sonrasında bölgeye gönderilen
çadırlar zamanında dağıtılmadığı için “çadırlar tanıdığı olanlara veriliyor” dedikodusu çıkmış
ve kent merkezinde çatışma boyutuna kadar gidebilecek sorunlar çıkmıştır. Afeti yönetenlerin
çok kısa süre içinde şoktan çıkmaları ve krizi çözmek için sorunları saptayarak verileri
değerlendirip krizi büyümeden önlemleleri gerekir.
Olayın boyutları afete dönüşecek izlenimi veriyorsa hemen bir kriz masası kurularak
kriz yönetimi için çalışmalar başlatılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
Kriz Masası’nı yönetenlerin işin ehli olmalarıdır. Kriz masası kriz üreten değil, çözüm
üreten bir yer olarak görev yapmalıdır.
Kriz yönetimi konusunda çeşitli yönetmelik ve yönergeler yayınlanmış ve bu konuda
önemli adımlar atılmıştır. Afet bölgelerinde oluşturalacak kriz merkezleri bu yönetmelik ve
yönergelere göre kurulmaktadır. Sistemin başında ise Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
bulunmaktadır.
Özetle kriz yönetimi, afet yönetiminin aşamalarından biridir ama kriz anında
boyutları afet yönetimini de içine alacak şekilde genişleyebilir.

64

Uygulamalar
2.1. Türkiye’nin risk ve kriz yönetimini diğer ülkelerle karşılaştırınız.
2.2. Afet yönetimi ve kriz yönetimi ayrımı nasıl yapılmalıdır?
2.3. Diğer ülkelerin afet yönetim sistemlerini neden inceliyoruz, irdeleyiniz.
2.4. AFAD teşkilat yapısı hakkında bilgi veriniz.
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Uygulama Soruları
2.1. Şili’nin afet yönetim sistemini anlatınız.
2.2. Japonya’nın afet yönetim sistemini anlatınız.
2.3. Sizce Türkiye’ye en çok benzeyen afet yönetim sistemi hangi ülkededir?

66

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’nin risk ve kriz yönetiminin nasıl yapıldığını öğrendik. Risk ve
kriz yönetimine farklı kıtalardaki ülkelerden örnekler verdik. Aralarında risk ve kriz
yönetimini başarılı olarak yürüten ülkelerin de olduğu ABD, Çin, Endonezya, Fransa,
İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya, Şili ve Yeni Zelanda’daki durumu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Tarihin en büyülk depremi hangi ülkede olmuştur?
a) Şili
b) Japonya
c) Türkiye
d) Yeni Zelanda
e) Endonezya
2) Aşağıdakilerden hangisi Japonya için söylenemez?
a) Geçmişini unutmayıp ve yaşadığı afet deneyimlerinden ders çıkararak, birçok ülkede
yıkıcı olabilecek afetleri günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi başarmıştır.
b) Konumu ve jeolojik yapısı ve iklim koşulları itibariyle doğa kaynaklı afetlere karşı
savunmasız ve korumasız bir yapı sergilemektedir.
c) Afetlere Karşı Önlemler Temel Kanunu ile afet eğitim programını tanımlamıştır.
d) Ulusal düzeyde başbakanın başkanlık ettiği Merkezi Afetleri Önleme Konseyi’nin temel
görevi, afetleri önleme planını oluşturmak ve uygulamasını sağlamaktır.
e) Japonya’da doğal afetler konusundaki örgütlenme ve koordinasyon mekanizmasından
sorumlu makam FDA’dır.
3) Ülkelerle afet konusunda yetkili kurumların eşleştirmesi

yapıldığında aşağıdaki

kurumlardan hangisi yanlıştır?
a) ABD-FEMA
b) Türkiye-AFAD
c) Kanada-OCIPEP
d) Rusya-EMERCOM
e) Şili-BAKORNAS
4) Afet yönetiminde “Tabakalandırma Modeli” adı verilen model hangi ülke tarafından
uygulanmaktadır?
a) Şili
b) Türkiye
c) Kanada
d) Fransa
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e) İtalya
5) Kriz yönetimi ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
a) Kriz yönetimi afet yönetiminin aşamalarından birisidir ama kriz anında boyutları afet
yönetimini içine alacak şekilde genişleyebilir.
b) Kriz yönetimi afet yönetiminden bağımsızdır.
c) Kriz yönetimi, risk yönetiminin bir aşamasıdır.
d) Kriz yönetimi ile afet yönetimi aynıdır. Çünkü afetler krize neden olur.
e) Kriz yönetimi ile ilgili halenyönetmelik ve yönergelener yayınlanarak düzenleme
yapılmasına ihtiyac vardır.
6) Aşağıdaki ülkelerden hangisi, karşılığında yazan afette diğerlerine göre daha başarılı bir
kriz yönetimi gerçekleştirmiştir?
a) ABD-Andrew Kasırgası
b) ABD-Katarina Kasırgası
c) Şili-8,8 büyüklüğündeki 2010 yılı depremi
d) Türkiye-1999 Gölcük Depremi
e) Çin-Kobe Depremi
7) AFAD için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?
a) Misyonu afetlere dirençli toplum oluşturmaktır.
b) AFAD Stratejik Planının temel amacı plan dahilinde stratejik yönetim sistemini
kurmak ve planın etkili ve etkin uygulanmasını sağlamaktır.
c) AFAD’ın kurulması ile birlikte daha önce farklı genel müdürlüklere dağılmış olan
bütün yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.
d) AFAD henüz dört yıllık bir geçmişe sahip oldukça yeni bir kurum olmasına rağmen az
zamanda çok işler başarmıştır.
e) AFAD risk yönetimi odaklı, sürdürülebilir kalkınmanın önemine sahip, hizmet
sunumunda etkililiğe, etkinliğe ve güvenirliliğe özen gösteren, uluslararası düzeyde
güçlü ve afet yönetiminde görev alan tüm kurumları etkili bir şekilde koordine eden
bir kurum olmayı öngörmektedir.
8) Çin’de bir afet meydana geldiğinde bütün devlet dairelerini koordine etmek için en üst
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düzey afet yönetimi organizasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) FEMA
b) JICA
c) KİPA
d) Acil Durum Yönetim Ofisi
e) IEMS
9) Çin’de benimsenen afet yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bütünleşik afet yönetimi
b) Tek tarz afet yönetimi
c) Tabakalandırma sistemi
d) Sınıflandırma sistemi
e) Katılım sistemi
10) Çin’de afetlerle ilgili kaç tane yasa ve yönetmelik bulunmaktadır?
a) Bir
b) İki
c) elli
d) yüz
e) yüzden fazla

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) e, 4) c, 5) a, 6) c, 7) d, 8) d, 9) b, 10) e
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3. AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ -I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Risk yönetimi sürecinin nasıl işlediğini öğreneceğiz. Bunun için risk yönetim
sürecinde yer alan risk değerlendirme, risk iyileştirme, risk yönetim sürecini izleme gibi alt
aşamaları kavrayacağız. Risk yönetiminde riskin nasıl trasnfer edildiğini, sigorta sisteminin
risk yönetimindeki yerini kavrayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
3.1. Risk yönetimi nedir?
3.2. Risk değerlendirmesi nasıl yapılır?
3.3. Risk yönetim süreci nasıl izlenir?
3.4. Afet yönetiminde risk transferi nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Risk Değerlendirme

Risk değerlendirmesinde
izlenen süreç ve aşamaların
kavranması

Risk İyileştirme

Risk
iyileştirme
süreci
kapsamındaki çalışmaların
kavranması

yönetiminin
Risk Yönetimi Sürecinin Risk
etkinliğinin sürekliliği
İzlenmesi

Risk Yönetimi ve Sigorta Afetlerde risk yönetiminde
sigorta sisteminin öneminin
Sistemi
kavranması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları ve sunumlar
yardımıyla elde edilen
kazanımlar kişisel pratiklerle
geliştirilebilir.
Risk yönetimi sürecinin alt
başlıklarla birlikte ders
notlarından
öğrenilerek,
kullanılan
kaynaklardan
yararlanılarak
Risk yönetimi sürecinin alt
başlıklarla birlikte ders
notlarından
öğrenilerek,
kullanılan
kaynaklardan
yararlanılarak
Ders notları, dersin slaytları
çalışılarak
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Anahtar Kavramlar
Risk yönetimi, risk değerlendirme, risk analizi, riskin açıklanması, risk tahmini, risk analiz
yöntemleri, SWOT analizi, risk iyileştirme, sigorta sistemi, DASK, TARSİM

75

Giriş
Afetlerin meydana geliş nedenleri ister doğa ister insan kaynaklı olsun insanoğlunun
yapması gereken kaderini beklemek olmamalıdır. Afetler öncesinde yapılacak çalışmalar ile
zararları azaltılabilir, can kayıplarının önüne geçilebilir. Bu nedenle her seferinde maddi ve
manevi çok ağır sonuçlar doğuran afet olayları karşısında risk odaklı bir yönetim süreci
benimsenmelidir (Yazılıtaş, 2015).
Risk odaklı afet yönetimi ise riskleri değerlendirmeyi, afeti önlemeyi, hafifletmeyi ve
sonrasında afete hazırlığı içeren yönetim anlayışıdır. Yapılan tanımlardan da anlaşılacağı gibi
afet risk yönetimi sürekli devam eden bir döngüyü ifade eder. Afetlerde risk yönetimi önlem
ve hazırlık aşamalarından oluşur. Ancak bu aşamalara değinmeden önce genel olarak risk
yönetiminin ne olduğu, içerisinde hangi çalışmaları barındırdığı hakkında bilgi vermek
yerinde olacaktır.

3.1. Risk Yönetimi
Risk yönetimi, riskleri tanımlamayla başlayan, riskleri değerlendirmeyi, sorumlu kişi
ve birimlerin belirlenmesini, risklerin transferi için belirlenen yöntemleri, uygulanmasını,
gözlem ve değerlendirilmesini içeren geniş bir süreci ifade etmektedir (Anon., 2006; Derici ve
ark., 2007). Ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile
tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan
kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.
Risk yönetimi, nasıl ve ne amaçla uygulanacağına yönelik tanımlamalar ile kapsadığı
olayların çeşitliliği açısından hızla gelişmekte olan bir disiplindir. Bu alanda oluşturulacak
standart yapıda aşağıdaki konuların yer almasında görüş birliği bulunmaktadır;


Kullanılan kelimelere yönelik terminoloji oluşturma,



Risk yönetiminin icrasına yönelik yöntemler,



Risk yönetiminin organizasyon yapısı,



Risk yönetiminin hedefleri.
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Risk yönetimi kısa veya uzun dönemli her türlü faaliyet için gereklidir. Kazanımlar ve
fırsatlar yalnızca ilgili faaliyetin kapsamında değil, olaydan etkilenebilecek bütün paydaşlar
kapsamında değerlendirilmelidir. Risk yönetimi bütün organizasyonların stratejik yönetim
merkezinde yer alır ve belirlenen hedeflere ulaşmaya etki edecek bütün riskleri yöntemsel
şekilde tanımlar.
İyi bir risk yönetimi, risklerin tanımlanması ve giderilmesi/azaltılmasına odaklanır,
organizasyonun hedeflerine ulaşmada başarı olasılığının artırılmasına ve başarısızlık
olasılığının azaltılmasına çaba gösterir. Bu nedenle organizasyonun strateji oluşturması ve
uygulamasına katkıda bulunarak sürekli ve gelişen bir yapıda olmalıdır, organizasyonun
geçmiş, şimdiki ve gelecekteki bütün faaliyetlerini içeren riskleri ortaya koymalıdır.
Risk yönetimi, en üst yönetimlerce belirlenmiş etkin bir politika ve programa sahip,
içinde yer aldığı kültürlerle uyumlu olmalıdır. Yönetimin stratejisi, taktik ve operasyonel
hedefleri, görevlilerin sorumluluk ve görev tanımları mevcut riskler doğrultusunda
belirlenmelidir. Böylece her seviyedeki görevlinin performansını da ortaya çıkaracaktır (Şekil
3.1) (Anon., 2002).
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Risk Yönetim Süreci
RİSKLERİN BELİRLENMESİ
(Organizasyonun Stratejik Hedefleri)
Risk Değerlendirme
Risk Analizi
Risk Tanımlaması
Risk Açıklaması
Risk Beklentisi
Riski Değerlendirme
Risk Ölçümü

Risk Raporlama
Tehditler ve Fırsatlar

Karar
Risk İyileştirme
Kalan Risk Raporlama
İzleme

Şekil 3.1. Risk yönetim süreci (Anon., 2002).

Organizasyon faaliyetlerini etkileyen bütün risklerin oluşumunda iç ve dış faktörler rol
oynar. Krediler, faizler gibi parasal riskler; rekabet, endüstriyel değişiklikler ve müşteri talebi
gibi stratejik riskler; düzenlemeler, kültür, yönetim yapısı gibi operasyonel riskler;
anlaşmalar, doğal olaylar, tedarikçiler ve çevre gibi tehlike riskleri harici faktörleri oluşturur.
Dahili faktörler ise nakit akışı, ar-ge, beyin gücü, muhasebe, bilgi sistemleridir. Personel
alımı, tedarik zinciri, kamu iletişimi, çalışanlar, varlıklar, ürün ve hizmetler gibi faktörler ise
her iki grubun ortak alanında yer alırlar (Anon., 2002).
Risk yönetimi;
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Kontrollü ve sürekli olarak gelecekteki faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla
organizasyona bir çalışma programı sağlar,



Yatırım fırsatları, piyasa hareketliliği ve tehditleri algılayabilecek kapsamlı bir yapı ile
organizasyonun karar alma, planlama ve öncelikleri sıralama yetilerini geliştirir,



Organizasyon dahilinde insan, sermaye ve diğer kaynakları daha etkin bir şekilde
kullanır,



Gereksiz alanlarda belirsizliğin azaltılmasını sağlar,



Organizasyonun imajını ve sahip olduğu varlıkları geliştirir ve destekler,



Operasyonel etkinliği optimize eder.

3.2. Risk Değerlendirme
Risk analizi ve risk derecelendirme süreçlerinin tamamı risk değerlendirme olarak
tanımlanır.

3.2.1. Risk Analizi
Afetlerde risk analizleri afet türüne göre farklı özellikler gösterebilir. Kültür mirası
analizi, sel riski analizi, hastanelerde risk analizi, arama kurtarma operasyonlarında risk
analizi gibi farklı alanları içerse de risk analiz basamakları ve kullanılan genel yöntemler
aynıdır.
Risk Tanımlama: Organizasyonun karşılaştığı belirsizliklerin tanımlanmasıdır. Risk
tanımlamasının yapılabilmesi için;


Organizasyonun yapısı,



Organizasyonun çalışacağı ortam,



Organizasyonun içinde yer aldığı yasal, sosyal, siyasi ve kültürel çevre,



Organizasyonun stratejik ve operasyonel hedefleri ile bunları ulaşmada etkili
olabilecek tehditler ve fırsatlar

hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunmalıdır.
Risk tanımının metodik uygulaması, organizasyonun icra edeceği bütün önemli
faaliyetler ile bunlarla ilişkili risklerin belirlenmesini kapsar.
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Organizasyon

faaliyetleri

ve

kararları

aşağıdaki

örnekler

kapsamında

sınıflandırılabilir;


Stratejik: Organizasyonun uzun dönemli stratejik hedefleri ile ilgilidir.
Kaynakların elverişliliği, hükümranlık ve siyasi riskler, yasal ve idari değişiklikler
ile fiziki ortamdaki değişiklikler söz konusu hedefleri etkiler.



Operasyonel: Organizasyonun stratejik hedeflere ulaşabilmek için karşılaştığı
günlük sorunları giderme sürecidir.



Finansal: Organizasyonun etkili bir şekilde parasal kontrol ve yönetim
faaliyetleridir. Doğal olarak bütün ekonomik etkenlerden (pazar, faiz, kredi
olanakları, döviz) etkilenir.



Bilgi yönetimi: Bilgi kaynaklarının etkin yönetimi, üretimi, korunması ve
haberleşmenin kontrolü faaliyetlerini kapsar. Dış faktörler entelektüel birikimin
yetkisiz veya kötü amaçlı kullanımını, güç kayıplarını ve rekabetçi teknolojiyi de
içerir. Dahili faktörler olarak da sistemin çalışmasında karşılaşılan sorunlar ve
anahtar rol oynayan personel kayıpları sayılabilir.



Yeterlilik: Sağlık, emniyet, çevre, ticari tanımlar, tüketicinin korunması, verilerin
korunması, istihdam uygulamaları ve idari düzenlemeleri içerir.

Riskin Açıklanması: Belirli bir biçimde, örneğin bir tablo kullanarak tanımlanmış
risklerin ayrıntılı olarak gösterilmesidir. Riskler, iyi düzenlenmiş bir tabloda gerçekleşme
olasılıkları ve muhtemel sonuçlarını içerecek şekilde, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir.
Risklerin derecelendirilmesi de bu aşamada yapılır. Organizasyonun faaliyetleri ile karar
süreçlerini etkileyen riskler stratejik, taktik ve operasyonel olarak sınıflandırılabilir.
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Tablo 3.1. Risk tanımlama tablosu (Anon., 2002).
1. Riskin adı
2. Riskin kapsamı
3.
4.
5.
6.

Riskin doğası
Paydaşlar
Riskin sayısal ifadesi
Risk toleransı / iştahı

7. Risk iyileştirme ve kontrol
mekanizmaları
8. İlerleme için potansiyel eylem
9. Stratejik ve politik gelişmeler

…
Olayların niteliksel tanımları, büyüklükleri, türleri,
sayıları ve uzantıları
Stratejik, operasyonel, finansal, bilgi veya yeterlilik vb.
Paydaşlar ve beklentileri
Önemi ve olasılığı
Riskin potansiyel ve finansal etkisinin azlığı
Risk değeri
Olasılık ve potansiyel kayıp/kazanç durumu
Risk kontrolünün hedefleri ve istenen performans
seviyesi
Halihazırda yönetilen riskle ilgili birincil unsurlar
Var olan kontrol mekanizmasının güvenirlik seviyeleri
Gözden geçirme ve izleme protokollerinin tanımlanması
Riskin azaltılması için öneriler
Gelişen strateji ve politikadan sorumlu işleyişin
tanımlanması

Risk Tahmini
Gerçekleşme ihtimali ve muhtemel sonuçları kapsamında riskin sayısal, yarı sayısal
veya niteliksel tahmini yapılabilir. Örneğin; organizasyonu gerileten tehditler ve ilerleten
fırsatlar kapsamında, sonuçlar yüksek orta ve düşük olabilir. İhtimaller de fırsatlar ve riskler
kapsamında yüksek, orta ve düşük olabilir. Ancak her biri için farklı tanımlar gerekir.
Aşağıdaki örnek tablolarda farklı organizasyonlarca farklı sonuçlar ve olasılıklar oluşturan
riskler gösterilmektedir (Tablo 3.2, 3.3, 3.4) (Anon., 2002).
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Tablo 3.2. Tehditler ve fırsatlara ilişkin sonuçlar (Anon., 2002).
Organizasyonun mali aşıma yönelmesi durumunda oluşan finansal etki
Yüksek

Organizasyonun stratejik ve operasyonel işlevlerine yönelik önemli etki
Paydaşlar için önemli konular
Organizasyona orta seviyede etki eden finansal etki

Orta

Organizasyonun strateji ve operasyonel işlevlerine yönelik orta seviyede etki
Paydaşlar için orta seviyede konular
Organizasyon için düşük seviyede finansal etki

Düşük

Organizasyonun stratejik ve operasyonel işlevlerine yönelik düşük seviyede etki
Paydaşlar için düşük seviyeli konular

Tablo 3.3. Tehditlerin gerçekleşme olasılığı (Anon., 2002).
Tahmin
Yüksek
olasılık

Açıklama
Her yıl gerçekleşir veya
gerçekleşme olasılığı %25’ten
fazla.

Belirtiler
Belirlenmiş bir zaman periyodunda
(örneğin on yıl) birkaç kez gerçekleşme
potansiyeli.
Yakın zamanda gerçekleşmiş.

Orta
(mümkün)

On yıl içinde gerçekleşir veya
gerçekleşme olasılığı %25’ten az.

Belirlenmiş bir zaman periyodunda
(örneğin on yıl) birden fazla
gerçekleşebilir.
Bazı harici etkiler nedeni ile kontrolü
zor olabilir.
Geçmişte gerçekleşmiş mi?

Düşük
(zayıf)

On yıllık dönem içinde
gerçekleşmesi zor veya
gerçekleşme olasılığı %2’den az.

Gerçekleşmemiş.
Gerçekleşmeyecek gibi.
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Tablo 3.4. Fırsatların gerçekleşme olasılığı (Anon., 2002).
Açıklama

Tahmin

Belirtiler

Yüksek
(muhtemel)

Bir yıl içinde olumlu bir sonuca
ulaşılabilir veya %75’ten yüksek
olasılıkla gerçekleşebilir.

Kısa dönemde mevcut yönetim
süreci içinde ulaşılabilecek
mantıklı gerekçelere dayalı net bir
fırsat.

Orta (mümkün)

Bir yıl içinde %25-75 arasında
gerçekleşme olasılığı.

Dikkatli bir yönetim sayesinde
gerçekleştirilebilecek fırsatlar.
Planın dışında ortaya çıkan
fırsatlar.

Orta vadede olumlu sonuçların
gerçekleşme olasılığı veya
%25’ten düşük gerçekleşme
olasılığı.

Düşük (zayıf)

Yönetimce henüz tamamen
araştırılmamış olası fırsatlar.
Mevcut kaynakların kullanımıyla
gerçekleştirilme olasılığı düşük
gözüken fırsatlar.

3.2.2. Risk Analiz Yöntemleri ve Teknikleri
Risk analizlerinde çeşitli teknikler kullanılır. Bunlar organizasyonu ilerletici ve
geriletici risklere ya da her ikisine birden uygulanabilir. Risk tanımlama tekniklerine örnek
verecek olursak (Anon., 2002).


Beyin fırtınaları,



Anketler,



Örnek olay çözümlemeleri (senaryo analizleri),



Risk yönetimi çalıştayları,



Olmuş olaylara ait soruşturma ve incelemeler,



Denetlemeler ve kontroller
Risk analizi yöntemleri ve tekniklerine ait örnekler;
Geliştirici riskler


Pazar araştırmaları,



Beklentiye girme, umutlanma,
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Ön testler,



Ar-ge

Geriletici riskler


Tehdit analizi,



Hata tespit ağacı analizi,



Kusurlu model ve etkilerine ait analiz

Geriletici ve ilerletici özellikleri doğurabilen ortak örnekler
 Güçlü, zayıf, fırsatlar, tehditleri kapsayan taraflar,
 SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats: Güçlü yönler, Zayıf
yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizleri (Tablo 3.5)
 Olay ağacı analizi,
 Faaliyetlerin devamlılığının planlanması,
 Siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik analizler ve durumlar,
 Gerçek durum modellemeleri,
 İstatistiki çıkarımlar,
 Risk ve belirsizlik koşullarında karar alma,
 Merkezi eğilim ve ayrışmalara yönelik önlemler
SWOT Analizi (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)
SWOT analizi, Albert S. Humprey’in başkanlığında Dr Otis Benepe, Marion Dosher,
Albert Humphrey, Birger Lie ve Robert Stewart’ın 1960-1970 yılları arasında Stanford
Araştırma Enstitüsü’nde İngiltere ve Amerika ‘da faaliyet gösteren 500 şirketin maddi katkısı
ile anonim şirketlerin planlamada yaşadığı başarısızlığın nedenlerini araştırmak ve bu
başarısızlığı ortadan kaldırmak amacı ile ortaya çıkarılan bir tekniktir.
SWOT analizi, konunun dört kategoride tartışılması ve değerlendirilmesi için bir
araçtır. Böylece iyi yönlerden daha verimli faydalanmak, güçlü yönlerin devamını sağlamak,
zayıf yönleri iyileştirmek ya da elimine etmek mümkün olabilir;
 Güçlü yönler: Neler ileri gitmektedir? (İşine bağlı çalışanlar, teknik bilgiye sahip
ekip, buluşçuluk potansiyeli, yeterli altyapı vb.)
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 Zayıf yönler: Algılanan boşluklar nelerdir? Neler güçlendirilmelidir? (Teknik
donanımdaki yetersizlik, işgücü yetersizliği, kısıtlı bütçe, zayıf altyapı, uluslararası
standartlar vb.)
 Tehditler: Hangi tehditler afet risk yönetiminin işlevlerini etkileyebilmektedir
(Duruma, oluşuma ya da kuruma zarar verebilecek tehditler, sosyal yapı, vb.)?
Tehditlere karşı nasıl önlem alınabilir?
 Fırsatlar: Hangi fırsatlar mevcuttur (Stratejik konum, küreselleşme, etkili bir
iletişimin oluşması vb.)?
SWOT analizi kişisel bazı farklılıklar içerebilir. Aşağıdaki tabloda daha sistematik
olarak güçlü/zayıf yönlerin sistemin alt bileşenlerinde görülme durumu değerlendirilmektedir
(Tablo 3.5).
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Tablo 3.5. Afet risk yönetimi hükümet seviyesinde SWOT analizi tablosu
oluşturulması (Baas ve ark., 2008).
Konu

SWOT

Ulusal

Bölgesel

Topluluk

Seviye

Seviye

Seviyesi

S
Afet risk değerlendirmesi

W
O
T
S

Afet risk yönetimi

W

planlama ve izleme

O
T
S

Afet azaltma ve önleme

W

çalışmaları

O
T

Afet risk yönetiminin
kalkınma planına
uygulanması

S
W
O
T
S

Ulusal, bölgesel ve topluluk W
düzeyindeki diğer konular
O
T

Türkiye’de beşeri, sosyal, fiziksel ve ekonomik açılardan büyük ölçüde kayba neden
olan deprem, sel, kuraklık vb., afetler; afet tehlikelerinin ve risk azaltma çalışmalarının göz
ardı edildiği, mevcut afet yönetimi sisteminde afet sonrası çalışmalara odaklanıldığı, afet
yönetimi yaklaşımlarında afetlerin sadece binalar ve depremler çerçevesinde ele alındığı ve
mühendislik yaklaşımlarında önemli eksiklikler olduğu açık şekilde görülmektedir. Son
dönemlerdeki afetler, afet yönetimi sisteminin yasal ve kurumsal yapısının ve uygulanma
konularının yanı sıra, bölgesel özelliklere ve farklı afet şekillerine göre değişen risk azaltma
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ve erken uyarı yöntemlerinin ve yerleşim birimlerinin afet risklerine daha dirençli hale
getirilmelerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede; afet yönetiminde
etkinlik konusunda problem ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi ve bu konularda uygulama
önerilerinin sunulması amacıyla güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler (SWOT analizi)
aşağıda verilmektedir (Anon., 2014);
Güçlü Yönler
Risk yönetimini daha etkin hale getirecek ve performans sağlamasında etkin olarak
kullanılabilecek unsurlar şunlardır;


Türkiye’nin, Hyogo Çerçeve Programı Eylem Planını benimsemiş olması ve
uygulamaya geçirmeye çalışması.



Jeolojik-jeoteknik ve mikro bölgeleme etütlerinin yapılması ve uygulama imar
planlarına altlık oluşturması zorunluluğunun yönetmelik bazında getirilmiş
olması.



Bölgesel ölçekte, üst düzey planlamalar için Türkiye diri fay haritasının
yenilenmesi.



Bölgesel ölçekte Türkiye heyelan haritası envanterinin hazırlanması.



Makro ölçekte, üst düzey planlamaları için Türkiye deprem tehlike haritasının
varlığı.



1/25.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritalarının büyük ölçüde tamamlanmış olması.



Yasalarla belediyelere risk azaltma amacıyla kentsel yenileme ve dönüşüm
olanağının sağlanmış olması.



Tarihi yapıların depreme karşı güçlendirilmesi konusunda bazı pilot çalışmaların
başlatılması.



Afet Sigortaları Kanunun yasalaşmış olması.



Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) ile mevcut
binaların deprem güvenliğinin incelenmesi ve güçlendirilmesi konularına standart
getirilmesi.



Deprem Şûrası gibi afet odaklı çalışmaların yapılıyor olması.



Kyoto Protokolünün imzalanması.



Afet sonrası müdahale ve koordinasyonda deneyim kazanılmış olması.



TÜBİTAK 1001 ve 1007 gibi ulusal, FP7 gibi uluslararası fonların ve işbirliği
olanaklarının bulunması.
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İzleme ve gözlem istasyonlarının yerel ve ülkesel ölçekte artmış olması.



Afetlerle mücadeleye ilişkin bilimsel ve teknolojik gelişmelerin olması.



İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye yasalarına “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.” hükmünün getirilerek yerel
yönetimlere risk azaltma konusunda görev verilmiş olması.



1999 İzmit Körfezi Depremi sonrasında Marmara Bölgesi’nde ve özellikle
İstanbul’da yoğunlaşmak üzere çok sayıda araştırma ve çalışmanın yapılmış
olması.



Afet sonrası kentsel çalışmalara ve müdahale yöntemlerine ilişkin deneyim ve
kadroların varlığı.



Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi acil durum birimlerinin kurulması.



Arama kurtarma donanımlarının gelişimi.

Zayıflıklar
Türkiye’deki risk yönetimi uygulamaları ile diğer ülkelerdeki uygulamalar
karşılaştırıldığında ülkemizdeki uygulamaların daha az sahip olduğu unsurlar ile performansı
engelleyen sınırlandırmalar aşağıda sıralanmıştır;


Kullanılmakta olan hava tahmin modelinin yeterli ve bölgesel verilerden yoksun
olması.



Meteorolojik ve hidrolojik verilerin devlet kurumlarıyla gerçek zamanlı şekilde
geniş çapta paylaşılmaması ve bu durumun sel, çığ, kuraklık ve diğer hava
şartlarının erken tespit edilememesi.



Farklı

kurum

ve

birimlerde

verilen

hizmetlerin

düzgün

şekilde

bütünleştirilememesi.


Yerel idarelerin risk yönetimi ve acil durum yönetimi kapasitelerinin düşük
olması.



Toplum katılımının ve cinsiyet duyarlılığının hala hiçbir afet yönetimi aşamasında
etkili olarak ele alınmaması ve bu durumun kaynakların yanlış kullanılmasına ve
kadınlarla çocukların zarar görebilirliklerinin artmasına neden olması.



Merkezi ve yerel kuruluşlara yol gösterecek Ulusal Afet Risk Azaltma Strateji ve
Eylem planının olmaması.
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Her seviyedeki (ülkesel, bölgesel, kentsel, yerel) planda afet tehlike ve risklerinin
dikkate alınmaması.



Afet riski altındaki yerleşmeler için çoklu (bütünleşik) tehlike haritalarının ve
mikro bölgeleme haritalarının mevcut olmaması.



Kurumlar arasındaki koordinasyonun yeterli düzeyde olmaması.



Merkezi

ve

yerel

yönetimlerin

mevcut

kanunları

doğru

bir

şekilde

uygulamamaları.


Zemin etütlerine yönelik çalışma yapan firmaların bünyelerinde her 3 disipline
(jeoloji, jeofizik, inşaat) ait uzmanın bulunmaması veya bu disiplinlerin işbirliği
içinde çalışmamaları.



4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununun, kapsam, uygulama ve denetim olarak
yetersiz kalması.



7269 sayılı Afetler Kanunun değişen şartlara göre yeniden ele alınmaması.



7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun değişen şartlara göre yeniden ele
alınmaması.



Afet araştırma ve çalışmalarının ağırlıklı olarak Marmara ve İstanbul merkezli
olması, ülkenin diğer bölgelerinin büyük ölçüde ihmal edilmesi.



Afet dirençli planlama ve kentsel risk yönetimi konularında öğretim, eğitim ve
teknik eleman eksikliğinin bulunması.



Afet tehlikesi ve risklerini azaltmanın en etkin yolunun sektörel ve mekânsal
planlama süreçleri olduğu gerçeğinin yerel düzeylerde anlaşılamamış ve konuya
önem verilmemiş olması.



Afet

yönetim

sistemi

içerisinde

ortak

bir

dil

ve

anlayış

birliğinin

yerleştirilememesi.


Afetler sonucu ortaya çıkan konut açığını gidermek amacı ile yapılan
uygulamaların tek tip yapılaşmalar şeklinde biçimlenmesi, kent dokusuna ve
kültürüne katkı vermemesi.



Ar-Ge çalışmalarının yetersiz kalması, yeterince destek verilmemesi ve teşvik
edilmemesi.



Disiplinler arası çalışma kültürünün istenen düzeye getirilememesi.



Çağdaş gelişmelere paralel olarak hızlı, etkili, koordineli ve rasyonel işleyen bir
afet yönetim sisteminin kurulamamış olması, bu sistem içerisinde görev
üstlenmesi gereken merkezi ve yerel yöneticiler için afet planlaması ve yönetimi
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konularındaki sürekli eğitim ve uygulama çalışmalarının yeterince yapılamamış
olması.


Büyük ölçekli deprem tehlike haritalarının yetersiz olması.



Depreme dayanıklı yapı yapma ve bina inşası ile ilgili yönetmeliklerin, belediye
sınırları dışındaki kırsal alanlarda da uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların
yeterince kurulamamış olması.



Örgün eğitimde afet konusunun yeterince yer almaması.



Enkaz kaldırma yöntemlerinin yeterince geliştirilememiş olması.



Erken uyarı ve alarm sistemlerinin yeterli olmaması.



Halkta zarar azaltma ve planlama kültürü oluşturulamaması ve halkın güvenli ve
sağlıklı yaşam konusunda bir talebinin bulunmaması.



Kentlerde yalnızca yapıların risk taşıdığı anlayışının egemen olması.



Merkezi ve yerel düzeylerde afet tehlikesi ve riskleri ile ilgili verilerin standart
olarak toplandığı ve değerlendirildiği afet bilgi sistemlerinin kurulamamış olması.



Mevcut yapı stokunu güçlendirecek sermaye yetersizliği.



Planlama ile ilgili yasal düzenlemelerin ve dolayısıyla yetkili idarelerin çokluğu
ve aralarında eşgüdümün bulunmaması.



Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binaların, belediye veya valilikçe
yıktırılarak masrafının yapı sahibinden tahsil edilememesi.



Sık sık imar aflarının çıkarılması.



Toplumda sigorta bilincinin ve algısının yeterli düzeyde olmaması.



Sürdürülebilir kalkınma bağlamında afet zararlarının azaltılmasındaki önemin
anlaşılamaması.



Yapı üretimine yönelik teknik mevzuatta eksikliklerin olması.



Standart ve yönetmeliklere uyulmamış büyük bir yapı stokunun varlığı.



Yerbilimci, şehir plancısı, inşaat mühendisi ve mimar yetiştiren üniversitelerde
ülkenin sahip olduğu afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması
konusunda temel bilgileri içeren eğitim verilmemesi.



Yerel yönetimlerde afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konularında
bilgi ve deneyim sahibi personel yokluğu.



Yerleşim alanlarında yeterli tahliye alanların ve yeşil alanların bulunmaması.



Yüksek risk taşıyan bölgelerde yoğun bir yapılaşma bulunması.
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Türkiye’de afet ve acil durumdan sorumlu kurumların sadece afet sonrası
müdahale çalışmalarına yoğunlaşması.



Afetlere hazırlık ve risk azaltma çalışmalarının gündelik yaşamın bir parçası
olamaması; afete hazırlığın sadece devletin görevi olduğunun düşünülmesi,



Ulusal çapta birbirinden bağımsız hidro-meteorolojik gözlem ağlarının varlığı,



Ulusal çapta sismik zayıf ve kuvvetli yer hareketi istasyonların birbirinden
bağımsız kurumlar tarafından işletilmesi,



Afetlere karşı toplumda kaderci bir yaklaşımın olması.



Atık yönetimi konusunun eğitim ve uygulama alanında göz ardı edilmesi ya da
yeterli önemin verilmemesi.

Fırsatlar
Daha etkin bir risk yönetimini destekleyebilecek ve güçlendirebilecek hususlar aşağıda
yer almaktadır;


Türkiye’nin Yokohama, Hyogo ve Kyoto gibi protokolleri imzalamış olması ve
bu nedenle Türkiye’nin gelecekteki politikalarının uluslararası Afet Risk Azaltma
yaklaşımlarıyla uyumlaştırılmasının beklenmesi.



Sağlık Bakanlığı bünyesinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin kurulması.



Acil iletişim için uydu haberleşme sistemlerinin kullanımının yaygınlaşması.



Afet tahminlerinin giderek daha gerçekçi yapılabilir olması.



Afet

zararlarının

azaltılmasında

güncel

teknolojilerin

(UA,

CBS,

vb.)

kullanılması.


Afete yönelik dış kaynaklı fonların varlığı.



Birleşmiş Milletlerin konuya verdiği önem ve önceliğin artmış olması.



Afet Sigortaları Kanunu ile doğal afetlerle ilgili sigortaların gelişmesine ivme
kazandırılmış olması.



Uluslararası teknik işbirliği ve yardım olanaklarının varlığı ve gelişiyor olması.



Uluslararası yeni afetler politikasının, özellikle kent düzeyinde risk azaltma
konusundaki düzenlemelere öncelik vermesi.



Bölgesel düzeyde kurulmuş olan Kalkınma Ajanslarının kendi bölgelerindeki afet
tehlike ve riskleri ile ilgili çalışmalara önem veriyor olması.



AFAD tarafından Ulusal Deprem Araştırma Programının faaliyete geçmesi.
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Tehditler


Risk yönetimi uygulamalarının performansına zarar verebilecek olan ve sorun
yaratabilecek unsurlar aşağıda sıralanmıştır;



Başta yerel yönetimler olmak üzere Türkiye’deki afet ve acil durumdan sorumlu
kurumların sadece afet sonrası müdahale çalışmalarına yoğunlaşmış olması.



Bölgeleri tehdit eden tüm tehlikelerin doğru bir şekilde belirlenememesi,
bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanmamış olması.



Çevre kirliliğinin artması.



Çevreyi kirletenlere karşı yaptırım ve denetimlerin yetersizliği.



İklim değişimi uyum çalışmalarının tamamlanmamış olması.



İklim değişimlerinden dolayı kentler ve özellikle kırsal yerleşmelerdeki kuraklık,
su sıkıntısı, sel gerçeğinin görmezden gelinmesi.



Meslek odalarının bilgi ve birikimi yanı sıra şekillendirme ve kararlara
katılımlarının sınırlı olması, hükümet organlarıyla gereken yakın ilişkilerinin
yeterince kurulamamış bulunması.



Mesleki yetki, imza ve sorumluluk alanlarının kanun ve yönetmeliklerde daha net
bir tanımının yapılmamış olması.



Mevcut planların risk yönetimine uygun olarak biçimlendirilmemiş olması.



Ormanlık (2B kapsamındaki) alanlar ile doğal ve tarihi sit alanlarda yer alan
gecekondu ve kaçak yapılaşmalara af getirilmesi.



Patlayıcı, parlayıcı madde ihtiva eden imalathane ve depoların yoğun kent alanları
içinde yer alması.



Planlamada yetki karmaşasının bulunması ve plan bütünlüğünün sağlanamamış
olması.



Risk analizleri ve risk azaltma planlarının hazırlanmasına yönelik mevzuatın
geliştirilmemiş olması.



Sık sık başvurulan imar afları ile kurallara aykırı yapılaşmanın teşvik edilmesi.



Sürdürülebilir yapılaşma yerine daha çok arazi ve kaynak tüketen bir yapılaşma
modelinin yaygın olması.



Toplumda planlama anlayışı ile tehlike ve risk kavramlarının algılanma
yetersizliği ve kaderci anlayışın hâkim olması.



Ulusal ve yerel yönetimlerce afet tehlike ve risk analizinin öneminin yeterince
anlaşılamaması.
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Yasa ve yönetmeliklerde yer alan konuya ilişkin hükümlerin uygulanmasındaki
eksik ve yanlışların giderilmesinde ve denetiminde yetersiz kalınması.



Yetkin mühendislik, mesleki yeterlilik konusunun hala yasal temele oturtulmamış
olması.



Yüksek seviyede radyoaktivite içeren yapı malzemelerinin kullanılmasının
sınırlandırılmasına ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşların (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü TSE, üniversiteler, vb. kuruluşların) iş birliği yapmaması.



Kentsel dönüşüm projelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından
yapılan yapıların, bölgelerin arazi yapısı, bitki örtüsü, akarsu rejimi ve jeolojik
yapısındaki farklılıklar göz ardı edilerek genellikle tek tip yapılması.

Türkiye’nin SWOT analizi yorumlanacak olursa; Türkiye’nin afetlerle mücadele
sürecinin amaca uygun çalışma ve planlamaları içermediği ve etkin bir afet yönetimini ortaya
koyamadığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle başta toplumsal ve yönetsel düzeydeki afet
algısının yeniden yapılandırılması olmak üzere iyi dünya örneklerinde gözlenen bütünsel bir
yönetim sisteminin oluşturulması kaçınılmazdır. Bina yapım teknolojisinden, afet sırasında ne
gibi uygulamalar yapılması gerektiğine; erken uyarı ve takip sistemlerinin kurulmasından
afet, imar ve yapı mevzuatının risk azaltma odaklı yeniden hazırlanmasına kadar her türlü
konuda yeni bir sistemin inşa edilmesi gereklidir. Bu hedefe yönelik çalışmaların “bir devlet
politikası” hassasiyetinde “sürekli ve kararlı olarak” sürdürülmesi; her aşamasında karar
süreçlerinin toplumsal tabanlı katılımcılıkla işletilmesi şarttır.
Ülkemizde jeolojik kökenli afetlerden deprem ve heyelan neden oldukları hasar ve can
kayıplarına göre bakıldığında ilk iki sırada yer alır. Diri fay haritalarının yenilenmesi ve
heyelanların alansal dağılımlarını ortaya koyan bölgesel ölçekteki haritaların hazırlanmış
olması bu açıdan çok önemlidir. Bu haritalardan yararlanılarak deprem ve heyelan tehlike ve
risk haritaları hazırlanabilecek ve elde edilen sonuçlar planlara yansıtılabilecektir. Aynı
şekilde ülke düzeyinde taşkın alanı kaynak, envanter haritaları biran önce hazırlanmalı ve bu
afet içinde tehlike ve risk haritalarının hazırlanabilmesi mümkün hale getirilmelidir.
Kamuoyunun bilinç düzeyinin istenen düzeyde olmaması alınacak tedbirlerin hedefine
ulaşmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle her düzeyde ve her şekilde eğitim çalışmaları
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yapılmalı toplumda bir güvenlik kültürü oluşturulmalı ve afet bilinci en üst düzeye
çıkarılmalıdır. Medyanın etkin olarak kullanılması bu süreci oldukça hızlandıracaktır. Ayrıca,
disiplinler arası çalışma kültürünün geliştirilmesi ve afet örgütlenmesi ile desteklenmesi
gerektiği göz ardı edilmemelidir.

Risk Profili
Risk analizlerinin sonucu, her risk için gerekli olan önem derecesinin belirlenmesi
sağlanacak risk profiline ulaşılır. Bu dereceler riskin oransal önemini belirler.

Risk Derecelendirme
Risk analiz süreci tamamlandığında, önceden organizasyonca belirtilmiş risk
kriterleriyle, analiz sonucu tespit edilmiş risk beklentilerinin karşılaştırılması bir gerekliliktir.
Söz konusu risk kriterleri, ortak maliyetleri ve kazançları, yasal ihtiyaçları, sosyoekonomik ve
çevresel faktörleri, paydaşları vb. kapsayacaktır. Bu nedenle risk derecelendirmesi,
organizasyonun oluşturacağı kararlarda rol oynayacak ve her bir risk derecesi oranında kabul
edilecek veya iyileştirmeye tabi tutulacaktır.

3.2.3. Risk Raporlaması ve İletişimi
Risk yönetimi sürecinde organizasyondaki her seviyenin farklı bilgi ihtiyaçları
bulunmaktadır.
Üst yönetim kademesi;
 Organizasyonun yüzleştiği en önemli riskleri bilmelidir.
 Organizasyon genelinde uygun uyarı seviyeleri oluşturulmalıdır.
 Organizasyon krizleri nasıl yöneteceğini bilmelidir.
 Organizasyonda paydaşların güvenini kazanmanın önemini bilmelidir.
 Organizasyon dahilinde etkin iletişimi sağlanmalıdır.
 Risk yönetiminin etkin şekilde çalıştığından emin olmalıdır.
 Risk yönetim felsefesini ve sorumlulukları kapsayan net bir yönetim politikası
yayınlamalıdır.
Organizasyon icra bölümleri;
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 Kendi sorumluluk alanına giren risklerin bilincinde olmalı ve bu risklerin diğer
bölümlere olabilecek etkileriyle oluşabilecek sonuçları da göz önüne almalıdır.
 Faaliyetlerindeki etkinlik durumunu izleyebilecek göstergeler oluşturmalıdır.
 Parasal ve diğer kaynaklarda oluşacak değişimleri haberdar edecek ve erken reaksiyon
sağlayacak bir iletişim sistemine sahip olmalıdır.
 Mevcut kontrol önlemleri kapsamında, tespit edilen yeni riskleri veya hataları üst
yönetime gecikmeden bildirmelidir.

Organizasyonun fertleri;
 Bireysel risklerin öneminin bilincinde olmalıdır.
 Risk yönetiminde anında tepki gösterebilme yeteneklerini geliştirmenin önemini
kavramış olmalıdır.
 Mevcut kontrol önlemleri kapsamında, tespit edilen yeni riskleri veya hataları üstlerine
gecikmeksizin bildirmelidir.
Dış Raporlama
Organizasyon paydaşlarına, düzenli şekilde risk yönetim politikalarının etkinliği ve
hedefleri konularında güncel raporlar yayınlamalıdır. İyi bir resmi raporlama şunları
içermelidir;


Özellikle risk yönetiminde sorumlulukların işleyişinin kontrol yöntemleri,



Risk tanımlama süreçleriyle bunların risk yönetiminde işaret edilmesi,



Önemli risklerin yönetimi için birincil kontrol sistemleri,



Sistemin yerinde ve zamanında izlenmesi ve gözden geçirilmesi.
Sistem dahilinde veya haricinde saptanan herhangi bir önemli zafiyet, bunun

giderilmesi amacıyla hızla bildirilmelidir (Anon., 2002).

3.3. Risk İyileştirme
Riskin iyileştirilmesi, riskin belirlenerek gerekli önlemlerin seçimi ve uygulanması
sürecidir. Bu sürecin ana elemanlarını, risk kontrolü ve hafifletilmesi, riskten kaçınma, risk
transferi vb. oluşturmaktadır (Anon., 2002).
Herhangi bir risk iyileştirme sistemi aşağıdaki asgari şartları sağlamalıdır;
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Organizasyon etkili ve yeterli çalıştırılması,



Etkin iç kontrol,



Kanun ve kurallara uygunluk.

3.4. Risk Yönetimi Sürecinin İzlenmesi
Etkin bir risk yönetimi, organizasyon yapısının riskleri yerinde tanımlaması,
kontrolü ve müdahale etmesi kapsamında raporlama ve gözden geçirme yapısına
ihtiyaç duyar. Düzenli denetleme ve kontroller, standartların devamında elzemdir.
Gerek organizasyonun gerekse çevrenin dinamik ortamında, değişikliklerin hızla
tanımlanması ve sistemde uygun düzenlemelerin yapılması unutulmamalıdır (Anon.,
2002).
İzleme süreci,


Uygulanan önlemlerin istenilen sonuçları verip vermediği,



Yapılmış olan değerlendirme doğrultusunda uygulanan yöntemler ve toplanan
bilgilerin uygun olup olmadığı,



Gelecekteki risk değerlendirmesi ve risk yönetimine katkı açısından elde edilmiş
dersler ile derinleştirilmiş bilginin daha iyi karar almaya katkıda bulunup
bulunmadığını tespit etmelidir.
Risk Yönetiminin İdari Yapısı
Risk Yönetimi Politikası: Bu politika risklere yaklaşımı ve gösterilecek ilgiyi ortaya

koymalıdır. Ayrıca, organizasyon gerekirse bütün sorumluluklarını da açıklamalıdır. Yasal
altyapısı olmalıdır (Anon., 2002).
Etkin bir işleyiş için risk yönetimi süreci şu konulara gereksinim duyar;


Organizasyonun tepe ve diğer alt kademe yöneticilerinin katkılarını,



Organizasyon dahilinde sorumlulukların dağıtımı,



Bütün paydaşlarda risklere karşı duyarlılığın oluşturulması eğitimi ve gelişim için
kaynakların uygun tahsisi.
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Yönetim Kurulunun Rolü: Risk yönetimi ve etkin operasyon için, organizasyonun
yapısı ile çevresinin stratejik rotasını belirlemektir. Kurul, sistem dahilinde asgari olarak
aşağıdaki konuları değerlendirmelidir (Anon., 2002);


Organizasyonu geriletici özellikteki riskler,



Gerçekleşme sürecindeki riskler,



Kabul edilemez risklerin yönetimi,



Risklerin maliyet etkinlikleri ve yürütülen kontrol faaliyetleri,



Risk yönetimi sürecinin etkinliği,



Kurum kararlarının oluşturabileceği riskler.
İcra Birimlerinin Rolü: İcra birimlerinin rolü aşağıdaki konuları kapsamalıdır;



Öncelikli sorumluluğu gündelik bazda risk yönetimidir.



Kendi sorumluluk alanlarında risk yönetimi hedeflerinin takibi ile risklere duyarlılığın
artırılması



Etkin bir risk analizi ışığında düzenli yönetim toplantılarıyla önceliklerin gözden
geçirilmesi,



Risk yönetimlerinin organizasyonun projeleriyle uyumlu olması

3.5. Risk Yönetimi ve Sigorta Sistemi
Risk yönetimi yeni bir kavramdır. Risk belirleme ve risk azaltma süreçlerinden sonra
bazı risklerin transferi söz konusu olur ki afetlerde bu transfer afet sigortası ile yapılır.
Afetlerin

meydana

gelmesinden

sonra

afetzedelerin

yaşadıkları

maddi

hasarların

karşılanmasında sigorta çözümleri, önemli avantajlar sağlamaktadır. Çünkü sigorta
mekanizması oluşabilecek riskleri ödenen primler karşılığında bir havuzda toplamakta ve bu
risklerin büyük bir çoğunluğunu da yurtdışı piyasalara transfer etmektedir (Anon., 2014).
Afet zararları, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde genellikle devlet tarafından
karşılanırken, gelişmiş ülkelerde bu görev sigorta şirketlerindedir. Türkiye, Fransa ve
İspanya’dan sonra, Avrupa’da özel afet sigortası programı oluşturarak yürürlüğe koyan
üçüncü ülkedir. Zorunlu deprem sigortasının ana amacı, tamamı devletin omuzlarında olan
afet harcamalarını azaltmak ve ikincil olarak da ev sahiplerini ve özel sektörü bu konuda
97

teşvik etmektir. Ülkemizde derin izler bırakan 1999 Marmara depremlerinden sonra gündeme
gelen zorunlu deprem sigortası, Dünya Bankası’nın desteği ve teşviki ile kurulmuştur.
Günümüzde bütün dünyaya örnek olmuş bir kurum olan ve 587 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile 27.12.1999 tarihinde kurularak Hazine Müsteşarlığına bağlanan Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK), doğa kaynaklı afetlerle ilgili sigorta işlemleri yapan tüzel bir
kuruluştur. 2000 yılından başlayarak belediye mücavir alan sınırların içerisinde bulunan
tapuda kayıtlı bütün konut binalı, apartmanlar ve bağımsız evler zorunlu deprem sigortası
kapsamına girmiştir. Ancak resmi binalar, kamuya ait binalar ve endüstriyel tesisler ile
köylerdeki konutlar zorunlu sigorta kapsamına girmemektedir. Zorunlu deprem sigortası
poliçesi her yıl yenilenmek zorundadır. Depremin meskenlerde oluşturduğu maddi zararları
bütçe olanaklarından bağımsız olarak gidermek amacı ile oluşturulan bir finansal araçtır.
Ödenebilir düzeyde sigorta primleri karşılığında sağlanan temel sigorta teminatı, ev
sahiplerinin deprem hasarlarını gidermede ve deprem sonrasında hayatlarını yeniden kurmada
önemli role sahiptir. Deprem riski fazla olan bölgelerde pirimler daha yüksek, deprem riski
düşük bölgelerde ise daha düşük olacak şekilde hesaplanmaktadır. Sigorta, deprem nedeniyle
meydana gelen yangınlar, patlamalar ve heyelanların yol açtığı zararları da kapsamakta, ancak
ölümler ve yaralanmalar, taşınır mal ve eşya kayıpları, manevi tazminat talepleri, iş kaybı,
enkaz kaldırma maliyetleri gibi dolaylı zararları kapsam dışı tutmaktadır (Anon., 2004;
Anon., 2014).
Sigorta sistemlerinin sadece DASK’tan ibaret değildir. Tarım sektörü, dünya nüfusu
açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel
risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü
bir yapıya sahiptir. Tarımın insanlığın beslenmesindeki fonksiyonunu etkili bir şekilde yerine
getirmesi tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle,
gelişmiş ülkeler, uyguladıkları çeşitli korumacılık politikaları, "Risk Yönetim Programları" ve
bu programlar içerisinde önemli bir yer alan; "Tarım Sigortaları Uygulamaları" ile risk
paylaşımını ve transferlerini gerçekleştirmektedirler. Ülkemizde de tarım sektörünü tehdit
eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizmasının devreye
sokulması düşünülmüş ve bu amaçla 14/06/2005 tarihli 5363 Sayılı "Tarım Sigortaları
Kanunu" çıkarılmıştır. Bu kanuna göre:
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Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde
standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması,
oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi,
yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulmuştur. Bu Havuz'a
ilişkin tüm iş ve işlemler, bu Havuz'a katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları
Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir. Sigorta şirketleri, tarım
sigortası sözleşmelerini Havuz adına ve Havuz tarafından belirlenen standart poliçeler
üzerinden yapar ve prim ile riskin tamamını Havuz'a devreder. Devlet, bu kanun kapsamında
yapılacak sigorta sözleşmelerine münhasır olarak çiftçi adına sigorta primine destek
sağlamaktadır. Devlet prim desteğinin miktarı her yıl için ürün, risk, bölge ve işletme
ölçekleri itibariyle, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecektir. Havuz uygulaması ile, bir
sigorta şirketinin tek başına üstlenemeyeceği kuraklık ve don gibi katastrofik risklerin teminat
kapsamına alınabilmesi, reasürans katılımının teşvik edilerek reasürans kapasitesi ve
kapsamının genişletilmesi, sigorta şirketlerinin bilgi, personel ve mali kaynaklarının ortak
olarak daha verimli bir şekilde kullanılması, devletin prim ve hasar fazlası desteğinin etkin
şekilde kullanılması, fiyatlarda haksız rekabetin önlenmesi, sigortaya katılımın artırılması
amaçlanmaktadır
(https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=0C006981E0842E8D6235913E60C5E9678
606297AW1S47ONHBMHIRDKYD416062015).
TARSİM’in misyonu; Tarım Sigortaları Kanunu ile amaçlanan; tarım sigortalarının
tanıtılması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması ile üreticilerin, deprem, dolu, su baskını,
heyelan, toprak kayması, olağanüstü sıcaklık değişimleri, kuraklık, çığ, fırtına, hortum
yıldırım, dolu, don vb. yer ve hava hareketleri gibi doğa kaynaklı afetlerden ve yangın gibi
diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik, gerekli uygulamaları hatasız ve
hızlı

bir

şekilde

yürütmektir

(TARSİM

2016

Faaliyet

Raporu;

https://web.tarsim.gov.tr/havuz/subpage?_key_=0C006981E0842E8D6235913E60C5E96786
06297AW1S47ONHBMHIRDKYD416062015).
Devlet destekli tarım sigortası sistemi ile bir yandan çiftçinin ödeyeceği sigorta
primine devlet desteği sağlanırken, diğer yandan da tarım sigortalarının yaygınlaşmasına,
teminat çeşidinin ve kapsamının aşamalı bir biçimde artırılmasına ve sigortacılık
uygulamalarının standartlaştırılmasına yönelik katkılar sağlanmıştır. Bu çerçevede, geçmişte
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verilemeyen veya kısıtlı olarak verilebilen pek çok risk için aşamalı olarak teminat sunulmaya
başlanmıştır. Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında prim üretimi, ağırlıklı olarak
bitkisel ürünler ve hayvan hayat sigortasında sağlanmaktadır. Ayrıca, sera sigortası, su
ürünleri sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortasında da ürünler sunulmaktadır. Bitkisel
ürünlerde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ve sel riskleri için teminat
verilmekte, ayrıca sadece meyveler için don riskinden kaynaklanan zararlar ve dolu riskinin
neden olduğu kalite kaybı karşılanmaktadır. Ödenen hasarlar açısından bakıldığında, bitkisel
üretimle ilgili zararların büyük çoğunluğunun (yaklaşık % 90) dolu ve don hasarlarından
kaynaklandığı görülmektedir (Anon., 2014).
Bunlara ek olarak, sigortacılık sektörünün de afetler konusunda önemli katkıları
bulunmaktadır. 8-9 Eylül 2009 tarihlerinde Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan yağışlar
nedeniyle ortaya çıkan sel felaketinin sonucu olarak, özellikle İstanbul’da Ayamama deresi
çevresinde önemli can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Sigorta şirketleri bu afette, işyeri
sigortaları (yüzde 84), kasko, mühendislik ve nakliyat sigortaları kapsamında toplam 600
milyon TL tutarında hasar ödemesinde bulunmuştur (Anon., 2014).
Ayrıca altyapı yatırımlarının, kamu hizmet binalarının, okul, hastane gibi varlıkların
korunmasına yönelik bir çalışma da yapmak gerekmektedir. Zira bu kayıplar tamamen bütçe
imkânları ile karşılanmakta olup, büyük depremlerde bu kayıpların nasıl karşılanacağı
belirsizdir. Son yıllarda, bu konuda bazı çözümler sunan afet bonolarının sınırlı da olsa bazı
ülkeler tarafından kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Kamunun kendi üzerinde kalan
risklerinin çok büyük tutarlarda olması nedeniyle, afet bonolarının alternatif bir risk transferi
ve finansman aracı olarak değerlendirilmesi mümkündür (Anon., 2014).
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Uygulamalar
3.1. Sonuçları açısından risk kavramını inceleyiniz.
3.2. Risk yönetim sürecinin aşamalarını tekrar ediniz.
3.3. Risk analizi hangi açılardan yapılır, araştırınız.
3.4. Risk yönetimi faaliyetlerini etkileyen iç faktörler nelerdir, tekrar ediniz.
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Uygulama Soruları
3.1. Risk analiz teknikleri nelerdir, irdeleyiniz.
3.2. Afetlerde risk yönetimi açısından sigorta sistemini araştırınız.
3.3. Risk yönetiminin faaliyetlerini etkileyen dış faktörler nelerdir, anlatınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde afetlerde risk yönetiminin önemini, risk yönetiminin genel işleyiş sürecini
öğrendik. Risk analiz yöntemlerinden SWOT analinin üzerinde durduk. Risk yönetiminde
sigorta sisteminin yerini Türkiye’den örnek vererek inceledik.
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Bölüm Soruları
1) SWOT analizinini açılımı nedir?
a) Güçlü yönler, fırsatlar, rekabetler, zayıf yönler
b) Güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler, rekabetler
c) Zayıf yönler, tehditler, kaçırılan fırsatlar, rekabetler
d) Fısrsatlar, Tehditler, zayıf yönler, rekabetler
e) Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler
2) Aşağıdakilerden hangisi risk analizi yöntemlerinden değildir?
a) Beyin fırtınaları,
b) Anketler
c) Örnek olay çözümlemeleri
d) Risk yönetimi çalıştayları
e) Reklamlar
3) Tehditlerin gerçekleşme olasılığı açısından her yıl gerçekleşen veya gerçekleşme
olasılığı %25’ten fazla olan bir tehdit için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Yüksek olasılıklıdır.
b) Orta seviyede olasılıklıdır.
c) Düşük olasılıklıdır
d) Kesin
e) Kesine yakın yüksek olasılık
4) Fırsatların gerçekleşme olasılığı açısından bir yıl içinde %25-75 arasında
gerçekleşme olasılığı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Yüksek olasılıklıdır.
b) Orta seviyede olasılıklıdır.
c) Düşük olasılıklıdır.
d) Kesin
e) Kesine yakın yüksek olasılık
5) DASK ne zaman kurulmuştur?
a) 1999 Marmara depremlerinden sonra
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b) 2003 Bingöl depreminden sonra
c) 1939 Erzincan depreminden sonra
d) 2011 Van depreminden sonra
e) 1975 Diyarbakır depreminden sonra
6) DASK hangi kurumun desteği ile kurulmuştur?
a) IMF
b) Dünya Bankası
c) JICA
d) BM
e) TARSİM
7) SWOT analizi fikri ilk olarak ne zaman ortaya atılmıştır?
a) 1920
b) 1940
c) 1960
d) 1980
e) 2000
8) SWOT

analizi

ilk

olarak

hangi

alandaki

ihtiyaçtan

kaynaklanarak

şekillendirilmiştir?
a) Ekonomi
b) Gıda üretimi
c) Teknoloji
d) Siyaset
e) Sağlık
9) Risk tanımlama tablosunda aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmaz?
a) Riskin adı
b) Riskin kapsamı
c) Risk iştahı
d) Risk kontrol mekanizmaları
e) STK’lar
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10) İçinde doğa kaynaklı afetlerin de olduğu Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı
afet sigortasıdır?
a) DASK
b) KASKO
c) Mevduat sigortası
d) Nakliyat sigortası
e) Avarya

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a., 4) b, 5) a, 6) b, 7) c, 8) a, 9) e, 10) e
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4. AFETLERDE RİSK YÖNETİMİ -II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afetlerde risk yönetim aşamalarını öğrenmeye devam edeceğiz. Afet öncesi, afete
müdahale ve afet sonrası çalışmalarınn neler olduğunu kavrayacağız. Afetlerde risk yönetimi
kurumsal sistemleri teşhiş çalışmasını bir akış içinde inceleyeceğiz. Aftlerde risk azaltma
faaliyetlerinde dünyadaki gelişimden söz edeceğiz. Hazırlık aşamasında neler yapıldığını
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
4.1.

Afete müdahale kapsamına hangi çalışmalar girmektedir?

4.2.

Zarar azaltma çalışmaları ne zaman başlar ve biter?

4.3.

Zarar azaltma çalışmaları arasında ne tür faaliyetler yer alır?

4.4.

Hazırlık aşamasının amacı nedir? Bu aşamada yapılan faaliyetlere örnekler veriniz.

4.5.

Hyogo Bildirgesi sizce ne anlam ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Yönetiminin
Aşamaları

Afet yönetiminin her bir
aşamasında neler
yapıldığının kavranması

Ders notları ve sunumları
çalışarak

Afet Risk Yönetiminde
Çalışma Yapısı

Afet öncesi, afete müdahale
ve afet sonrası
çalışmalarının neler
olduğunun kavranması

Ders notları ve sunumların
çalışarak

Risk Azaltma (Zarar
Azaltma)

Afetlerde risk azaltma
çalışmalarının kapsamının
öğrenilmesi

Hazırlık Aşaması

Afetlerde hazırlık
aşamasında hangi
çalışmaların yapıldığının
kavranması

Ders notları ve sunumların
çalışarak, risk azaltma
çalışmalarından örnekleri
inceleyerek
Ders notları ve sunumları
çalışarak
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Anahtar Kavramlar
Afet yönetimi aşamaları, afet öncesi çalışmalar, müdahale çalışmaları, afet sonrası
çalışmalar,risk azaltma, zarar azaltma çalışmaları, hazırlık çalışmaları
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Giriş
Afet yönetimi kavramı, bütün afet türleri için geçerli ve oldukça geniş bir kavramdır.
Hazırlık aşaması, dolayısı ile risk yönetimi, alınacak önlemler ne kadar iyi olursa afetlerin
olumsuz etkilerinden o kadar az etkileniriz. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma olanakları ile
afetlere karşı dirençli olmaları arasında doğrusal bir ilişki vardır. Dünyada afetlerin neden
olduğu sosyal ve ekonomik maliyetlerin giderek artması afetlerin özellikle gelişmekte olan
ülkelerin kalkınma çabalarını da olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kalkınma politikaları
içerisine Afet risklerinin azaltılması ve kalkınma faaliyetlerinin birlikte ele alınması yönünde
uluslararası camiada temel politika kararları alınmıştır (Anon., 2014).

4.1. Afet Yönetiminin Aşamaları
Afet yönetimi afet oluşmadan önce, afet sırasında ve afet sonrasında yapılacaklar
şeklinde üç aşamada ele alınmaktadır. Ancak afet öncesinde yapılan zarar azaltma
çalışmalarının, en az afet sırasında yapılacak müdahaleler kadar önemli olduğu görülmüştür.
Afet öncesi yapılan çalışmalar afet sırasındaki çalışmaları doğrudan etkilemektedir. Afet
yönetimi modeli birbirine kenetlenmiş bir zincirin halkası gibidir. Zincirin halkaları sağlamsa
yöntem çok başarılı, zincirin halkaları sağlam değilse yöntem çok başarısız olabilir. Başarı
kriteri, tamamen iyi bir planlama ve bu planların çok iyi uygulanmasından geçmektedir.
Şu konuyu özellikle vurgulamak gerekir: Risk yönetimi ve kriz yönetimi arasındaki
en büyük ayrım, riskin gelecekteki belirli bir zaman içerisinde, belirli bir tehlikenin, bu
tehlikeye maruz kalacak olan değerler veya tehlike altındaki unsurlara, bunların zarar
veya hasar görebilirliklerine bağlı olarak, verebileceği zararları ifade etmesidir.
Tanımlar dikkatli incelendiğinde afetin, olmuş bir olayın yol açtığı kayıp ve zararların tümünü
ifade ettiği, riskin ise, olay olmadan önce yol açabileceği olumsuz sonuçların belirlenmesi
veya tahmin edilmesi faaliyetleri olduğu görülmektir. 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 yönetimi ise, afet durumunda oluşan sorunların
belirlenip en kısa sürede en az zararla atlatılması için gerekli kararların hızla alınması ve
uygulanması faaliyetlerini kapsar. Birbirleriyle ilişki içinde bulunan çalışmaların, birbirini
takip etmesi veya birbirini etkilemesi nedeniyle bir süreç içinde sürdürülebilirliği ve
devamlılığı esas olmalıdır (Gökçe ve Tetik, 2012).
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Hangi aşama olursa olsun etik yaklaşımdan uzaklaşmamak gerektiği hatırdan
çıkarılmamalıdır.

4.2. Afet Risk Yönetiminde (AYM) Çalışma Yapısı
Afet risk yönetimi, risk öncesi, afet sırası ve afet sonrası dönemde ayrı çalışmaları
içermektedir (Baas ve ark, 2008);

Afet Öncesi


Devam eden geliştirme faaliyetleri: Geliştirme programları kapsamında süren afet
risk yönetimi yaklaşımları.



Risk değerlendirme: Toplumun yüzleştiği riskleri tanımlamak için yürütülen
değerlendirme süreci.



Önlem: Tehlikelerin kötü etkilerinden sakınma faaliyetleri.



Risk azaltma: Kötü etkilerin sınırlanması için alınan yapısal veya yapısal olmayan
önlemler



Hazırlıklı olma: Etkin bir tepkinin garantilenebilmesi için önceden alınan önlemler ve
yapılan faaliyetler.



Erken uyarı: Riskten sakınma ve riskin azaltılması için etkin ve zamanında bilgi
edinme.

Afete Müdahale


Tahliye: Tehdit altında bulunan bölgelerdeki insanlar ve eşyalarının kitlesel şekilde
geçici olarak yer değiştirilmesi.



İnsanların korunması ve geçimlerinin sağlanması: Acil durumlarda insanların
kırunması ve geçimlerinin sağlanması.



İvedi yardım: Afet süresince veya hemen sonra yardım sağlanması.



Hasar ve kaybın değerlendirilmesi: Üretim kaybı ve varlıklar üzerindeki etki
durumu.

Afet Sonrası


Süreli yardım: Belli bir seviyede iyileştirmeye kadar süren yardım.
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İyileştirme: Altyapı ve hizmetlerin tekrar imarına yönelik afet sonrası yürütülen
faaliyetler.



Yeniden yapılanma (tekrar inşa): Tekrar yerleştirme/ikamet için afet sonrası
gerçekleştirilen faaliyetler.



Ekonomik ve sosyal iyileştirme: Ekonomik ve sosyal yaşamın normal haline
dönmesi için alınan önlemler.



Süreli geliştirme faaliyetleri: Geliştirme programlarının süren faaliyetleri.



Risk değerlendirme: Toplumun tekrar karşılaştığı yeni risklerin tanımlanması için
gerçekleştirilen teşhis süreci.

4.2.1. Risk Azaltma (Zarar Azaltma)
Risk azaltma aşamasının başlıca amacı tehlikeyi bütün açıklığıyla ve kapsayacağı
alanın boyutuyla birlikte ortaya koyarak afet sırasında büyük bir can ve mal kaybının
olmaması için yapılacak her türden çalışmayı ve önlemleri kapsar. Sürekliliği olan faaliyet ve
önlemlerdir. Bu aşamanın sağlıklı olup olmaması afet aşamasında işlerin çok iyi gidip
gitmemesini doğrudan etkilediğinden modern afet yönetiminin can damarıdır. Bunu aynı
zamanda yapısal ve yapısal olmayan elemanlardan oluşan kayıp ve zarar azaltma çalışmaları
olarak iki açıdan incelemek mümkündür. Yeni yönetmelik ve genelgelerin çıkarılması, afet
risk haritalarının çıkarılması, afetle ilgili her türlü teknik çalışmaların hazırlanıp raporlanması,
afet gözlem istasyonlarının kurulması, malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek bunların hızla
sağlanması, sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği, afetten etkilenecek insanların konaklayacağı
çadır alanlarının belirlenmesi, bilimsel araştırmalar için destek sağlanması, mühendislik
çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi, afet riski olan bölgelerde veya binalarda afet riskinin en
aza indirilmesi ve yapılan çalışmaların her aşamasının kamuoyu ile paylaşılması aşamalarını
kapsar (Tablo 4.1.).
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Tablo 4.1. Afet risk yönetimi kurumsal sistemlerinin teşhis çalışmasının akışı (Baas ve ark.,
2008).
Adım 1. Başlangıç hazırlıkları ve literatürün gözden geçirilmesi

 Mevcut afet risk yönetim sistemleri ve ulusal tehlike içeriği hakkında bilgiyi topla ve analiz et.
 Anahtar afet risk yönetimi projelerini düzenleme ve uygulama soruları ile ulusal, bölgesel ve mahalli
merkez noktaları tanımla.
 Ülke strateji belgelerini, zorunluluklarını, ilkelerini, afet risk yönetimi proje raporlarını vb. topla ve gözden
geçir.

Adım 3. Ulusal seviyede kurumsal profil

 Afet risk yönetiminin odak noktalarıyla, ayrı ayrı beyin fırtınası toplantıları
yap.
 İlgili bakanlıklar ve temsilciliklerle görüşmeler yap.
 Uluslararası ve ulusal STK temsilcileriyle konuları tartış.
 Ulusal araştırma ve eğitim kurumlarının temsilcileriyle görüşmeler yap.

Adım 4. Şehir/bölge/yöre düzeyinde kurumsal profil

 Resmi yöneticilerle toplantılar yap, beyin fırtınaları gerçekleştir.
 Seçilmiş yöresel devlet/büyükşehir/ilçe/belediye görevlileriyle görüşmeler
yap.
 STK bölge organizasyonlarıyla konuları tartış.
 Kooperatifler ve tarımsal ticaret birliklerinin yetkilileriyle görüş.
 Özel sektör personeliyle görüş (tedarikçiler, tüccarlar, nakliyeciler vb.)

Adım 5. Toplum profili ve yerel kuruluşlar

 Yerel kurumların temsilcileriyle bilgilenme toplantıları yap.
 Yerel dernekler, üretici grupları, çiftçiler, dini liderler, toplum temsilcileriyle
grup toplantıları yap.
 Önceden seçilen köylerde katılımcı kırsal değerlendirme toplantıları yürüt.
 Yerel kurumsal değerlendirmeler ve toplum profilini belirleme çalışmaları
yap.
 Önleyici afet risk yönetimine yönelik kısıtlamaları ve fırsatları değerlendir.

Paralel Adım 2. Sektörel bağlantılar ve koordinasyon
Tarım/hayvancılık/blıkçılık/su kaynakları/sağlık bakanlığı ve daireleri gibi
sektörlerle afet risk yönetim sistemleri arasındaki bağlantıları değerlendir.

 Ulusal tehlike içeriğinin anahtar özelliklerin tartış.
 Ulusal, yöresel ve mahalli seviyelerde merkez noktaları hakkında ortak görüş
oluştur.
 Süren afet risk yönetimi programlarına uyumluluğunu değerlendir.
 Saha çalışması için afete eğimli hassas bölgeleri ve köyleri seç.
 Anahtar uluslararası ve/veya ulusal organizasyonlar ile afet risk yönetiminin
değişik seviyelerinde yer alan sivil toplum kuruluşları tanımla.
 Köy ziyaretleri planla.
 Lojistik destek ve meslektaş yardımları konusunda görüş birliği oluştur.

Paralel Adım 1. Yatay ve dikey bağlantılar ile koordinasyonu değerlendirme
Kurumlardaki ve kurumlar arası afet risk yönetim planlamaları ile haberleşme
mekanizmaları ve kanallarını, erken uyarı mesajlarının akışını, teknik alışveriş ve
işbirliğini, farklı afet risk yönetimi evrelerindeki koordine ve uygulamalarımı,
farkındalık artırıcı stratejileri değerlendir.

Adım 2. Başlangıç toplantısı ve saha çalışması planlama toplantıları

Adım 6. Veri analizi ve taslak raporlama

 Bulgularını birleştir ve yapılandır.
 Farklı toplum ve kurumların afet risk algılamalarını değerlendir.
 Yerel topluluklar için sürmekte olan afet risk yönetimi çalışmalarının birbirleriyle bağlantısını değerlendir.
 Farklı kurumsal seviyelerde, mevcut afet risk yönetimi sistemleri, yapıları, rolleri, politikaları ve bunların
etkilerini değerlendir.
 Kurumsal ve teknik anlamda eksiklik analizleri yaparak daha fazla özen gerektiren alanları tanımla.
 Tarımsal sektör genelinde bağlantılar oluşturarak fırsatları, sınırlamaları ve kısıtlamaları değerlendir.
 Afet kriz yönetiminin farklı evrelerinde, göreceli operasyonel ve teknik güçleri değerlendir.
 Bütün bulgular ve başlangıç önerileri ile ilgili bir taslak rapor hazırla.

Adım 7. Ülke içi paydaşlarla toparlayıcı toplantı ve sonuç raporu

 Bulguları, savsiyeleri ve etkilerini tartış.
 İleriye dönük yönlendirmeler ve atılacka adımlar hakkında görüş birliği oluştur.
 Takip mekanizmasının oluşturulabilmesi için gereksinimleri tanımla.
 Rapor ve tavsiyeleri sonuçlandır.
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Zarar azaltma konuları kısaca şu şekilde özetlenebilir;


Afet zararlarını azaltmak için mevcut teşvik ve kaynakların belirlenmesi,



Yerleşim bölgesinde, kurum ve kuruluşlardaki tehlikelerin belirlenmesi,



Yerleşim bölgesi, kurum ve kuruluşlar için risk profilinin çıkarılması,



Afet senaryolarının üretilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi,



Etki analizi ve olası hasarların belirlenmesine yönelik hazırlıklar,



Yapılmış ve yapılmamış olan afet yönetimi çalışmalarının belirlenmesi,



Kısa, orta ve uzun vadeli zarar azaltma planlarını hazırlamak,



Mevcut zarar azaltma önlemlerini değerlendirmek,



Toplumu ve değişik kurum ve kuruluşu ilgilendiren hazırlık ve planlar ile ilgili
koordinasyonu sağlamak,



Toplumu afet öncesinde korumaya yönelik erken uyarı alt yapısını kurmak,



Tehlikeli bölgelerin yeri, meydana gelebilecek zararlardan korunmak için alınması
gereken önlemler konusunda toplumu sürekli ve doğru bir şekilde bilgilendirmek,



Toplumun afet bilincini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak,



Risk altındaki yapı ve insanların kamulaştırma ve nakil ile korunması,



Risk altındaki kritik ve hayati yapı, tesis ve alt yapının güçlendirilmesi,



Mevcut planların güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi,



Tarihi eserler, çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmalar,



Sürdürülebilir kalkınma için iş yerlerinin afetlere dirençli hale getirilmesi çalışmaları,



Afet anında uygulanacak yasal mevzuatın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde
yeniden düzenlenmesi,



Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım 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 afet gözlem ağları, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve
geliştirilmesi,
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Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,



Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasında dahil edilmesi
ve uygulanmasının sağlanması,



Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması.
Türkiye bu konuda çok önemli aşamalar kat etmesine rağmen bu başarı bölge

düzeylerine kalmakta bazı bölgeler çok iyi hazırlanmasına rağmen, bazı bölgelerin çalışmaları
ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktadır.
Afetlerde risk azaltma faaliyetleri, dolayısı

ile risk

yönetiminin

tarihçesi

incelendiğinde doğa kaynaklı afetlerin zararlarının azaltılması konusunda önemli adımların
atıldığı görülmektedir (Anon., 2014);


1987: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 1990-2000 yılının Doğa
Kaynaklı Afetlerin Azaltılması Uluslararası On yılı (IDNDR) olarak ilan edilmesi,



1992: BM Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Zirvesi)



1994: Yokohama Stratejisi ve Daha Güvenli Bir Dünya İçin Eylem Planı,



2000: Binyıl Bildirgesi,



2000: Afet Risklerinin Azaltılması Uluslararası Stratejisinin (ISDR) hazırlanması,



2002: BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi



2004: Rio Zirvesi



2004: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan
“Afet Riskinin Azaltılması” küresel raporu,



2005: Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı ve Hyogo Bildirgesi,



2007: Ulusların ve Toplulukların Afetlere Karşı Dirençlerinin Artırılması ile Risk
Azaltma Küresel Platformu



2012: BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

çalışmaları bu konuda atılan başlıca adımlar olarak dikkati çekmektedir.
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BM Çevre ve Kalkınma Konferansı’nın Rio Zirvesi’nde (1992) bu konuya önemli
vurguda bulunulmuş, afetlerin neden olduğu kayıpları azaltacak önlemler alınmadıkça
ekonomik gelişme ve kalkınmada yeterince başarıya ulaşılamayacağına, afet kayıplarının
çevresel bozulma ile aynı oranda arttığına dikkat çekilmiştir. 2002 ve 2012 yıllarında
düzenlenen BM Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvelerinde de yerleşimlerin afet riski
altında olduğu kabul edilmiş, afetlerin neden olduğu zararların azaltılması için afet öncesinde
risklerin azaltılmasına yönelik tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Hyogo Bildirgesi sonucunda dünyada afetlerin neden olduğu zararların azaltılması
amacıyla Çerçeve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu çerçeve planının ilk değerlendirme raporuna
(2008) göre birçok ülkede, afetlere hazırlık, müdahale, erken uyarı ve afet bilgi sistemlerinin
kurulması konularında kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmış; bu sayede, kasırga, sel vb.
nedeniyle meydana gelen ölümlerin oranlarında bir miktar düşüş yaşandığı, ancak, teknik
altyapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, finansal sıkıntıların aşılması gerektiği
belirtilmiştir. Diğer taraftan, bu eylem planında yer alan ülkelerin hükümetlerince risk
azaltmaya yönelik uygulamaların kalkınma planları ve projelerine dahil edilmesine yönelik
siyasi taahhütler verilmiş olmasına rağmen, risk azaltma konularında çabaların istenen düzeye
gelmediği de vurgulanmıştır.
Halen uluslararası alanda afetlerin kalkınma ile ilişkileri kapsamında Binyıl
Kalkınma Hedefleri ve Hyogo Çerçeve Eylem planı yürürlüktedir. Bunların her ikisinde
de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ana hedeftir. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek
nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını ellerinden almadan; şimdiki neslin ihtiyaçlarının
karşılanabildiği gelişme sürecidir (Anon., 1987). 2000 yılında 189 ülkenin Birleşmiş Milletler
çatısı altında bir araya gelerek kabul ettikleri Binyıl Kalkınma Hedefleri 2000 – 2015 yıllarını
kapsar. Doğal ve teknolojik afetlerin sonuçları sekiz temel amaçtan oluşan Binyıl Kalkınma
Hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir tehdit unsurudur. Bu nedenle afet risklerini azaltmayı
başaran ülkelerin bu hedefleri gerçekleştirme şansı daha fazladır. 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 3 stratejik hedef, 5 öncelikli
eylem ile bunların alt eylemlerinden oluşmaktadır (Anon., 2014).
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Hyogo Çerçeve Eylem Planının stratejik hedefleri (Anon., 2014);


Afet risklerini azaltırken sürdürülebilir kalkınma plan ve politikaların da göz önünde
bulundurulması,



Afetler konusunda farkındalık, bilinç ve duyarlılık oluşturmak amacıyla kurumların
stratejilerinin güçlendirilmesi,



Afet risklerinin azaltılması amacıyla önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme
programlarına sistematik olarak dahil edilmesi.
Hyogo Çerçeve Eylem Planının öncelikli eylemleri (Anon., 2014);



Afet risklerinin azaltılması kurumsal temelde ulusal ve yerel öncelik olarak
belirlenmesinin sağlanması,



Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi, erken uyarı sistemlerinin
geliştirilmesi,



Afete karşı güvenli ve duyarlı bir toplum oluştururken bilgi, yenilik ve eğitimden
yararlanılması,



Temel risk faktörlerinin azaltılması,



Afetlere

karşı

bir

müdahale

için

afetlere

karşı

her

seviyede

hazırlığın

güçlendirilmesidir.
Türkiye’de ise AFAD Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı tarafından
yürütülmekte olan bazı risk azaltma çalışmaları şu şekilde sıralanabilir (Anon., 2014,
https://www.afad.gov.tr/tr/2531/Gorevleri);


Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesinin hazırlanması,



Afet Risklerini Azaltma Ulusal Platformunun kurulması,



Afet sigorta sisteminin kapsamının genişletilmesi,



İl Afet Planlarının tüm tehlikeleri içerir hale getirilmesi,



Erken uyarı sistemlerinin kurdurulması,



Gözlem ve rasat ağlarının geliştirilmesi,



Farkındalık çalışmaları,



Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
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4.2.2. Hazırlık aşaması
Risk azaltma çalışmalarını sağlıklı sonuçlanmasından sonra ikinci aşama olan toplumu
afete hazırlama aşamasına geçilir. Bu aşamada afetin oluşması durumunda yapılacak
toplumun nasıl tepki vereceği planlanır. Amaç ortaya çıkacak olumsuz etkilerin yol açacağı
zararları çok hızlı ve sağlıklı bir müdahaleyle minimum düzeyde tutmaktır. Bu aşamanın en
önemli kısmı eğitim çalışmalarıdır. Bu eğitim çalışmalarının afet yönetiminde çalışacak veya
afet yönetimi planlarını hazırlayacak personelin eğitiminden, kamu ve sivil toplum
örgütlerinin afet sırasında çalışacak personelinin ve halkın eğitimine kadar büyük bir kapsama
alanı olmalıdır. Hazırlık aşamasının iyi geçmesi müdahale aşamasında çıkacak birçok sorunun
en hızlı şekilde çözülmesine neden olacak ve afet hafif atlatılabilecektir.
Tahliye için güvenli alanların oluşturulması yanında acil eylemler için alanların
sağlanması,

uyarı

sistemlerinin

tasarlanmış

olması,

acil

haberleşme

sistemlerinin

oluşturulması, kamu eğitiminin sağlanması, eğitim programlarının oluşturulması, yayınların
yapılması, katalogların hazırlanması faaliyetlerin güncelleştirilmesi çalışmaları bu aşamada
yoğunlaştırılmalı ve gerçekleştirilmelidir.
Afetlere karşı hazırlıklı olmak her birey için önemlidir. Özellikle engelli birey ve
engelli çocuğu olan aileler önceden plan yaparak engelli birey için gereken vazgeçilmez araç
gereç ve malzeme listesini oluşturmalıdırlar. Evcil hayvanların da tahliye planına dahil
edilmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

4.3. Risk Yönetimi ve Kültürel Miras
Tarihi binaların, yerleşim yerlerinin, arkeolojik alanların ve müzelerin doğal afet
zararlarından korunması konusu özellikle Türkiye gibi birçok bina, arkeolojik alan ve kültür
varlıklarına sahip bir ülke için büyük önem taşımaktadır (Anon., 2004). Olası bir afet halinde,
kültürel mirası barındıran müze, kütüphane ve arşivlerdeki çalışanlar, kullanıcılar ile bina,
eklenti

ve

çevresinde

bulunan

insan

unsurlarına

yönelik

yaralanma

ve

ölümle

sonuçlanabilecek durumlarla yaşayabilirler. Bu yerlerdeki koleksiyonlar, kütüphane
malzemesi ve arşiv belgeleri gibi kültürel miras objeleri hasar görebilir. Kültürel mirasın
korunmasından sorumlu kurumlar, olası bir afet anında hasar meydana gelmemesi veya en az
seviyede hasar oluşması için gerekli önlemleri alarak en uygun koşullarda koruma
sağlamalıdırlar. Bu amaçla bütün imkanların öncelikli olarak seferber edilmesi gerekir. Olası
120

bir afetin ardından kültürel mirası barındıran müze, kütüphane ve arşiv binalarının bir an önce
iyileştirme çalışmalarına başlanarak, operasyonel faaliyetlerine en kısa sürede dönmeleri
sağlanmalıdır. Bu amaçla mevcut tehlikelerin, önlem alınmaması durumunda kısa, orta ve
uzun vadede gelişebilecek risklerin tespit edilmesi, bu risklerin vereceği tahribatın
öngörülmesi önemlidir. Zira pek çok müze, kütüphane ve arşiv binası afetlerden sonra ağır
hasar almakta ya da kullanılamaz hale gelmektedir. Bu tür kültürel mirası barındıran tarihi ve
modern binaların çoğu mevcut fonksiyonlarına uygun olarak inşa edilmemiş, sonradan
kullanıldıkları amaca göre dönüştürülmüşlerdir. Gerek yapı malzemesi gerekse inşa tekniği
açısından çoğu yapının içerisinde bulunan tarihi objeler ile arşiv malzemesi tehdit altında
bulunmaktadır. Kütüphane ve arşiv binası olarak kullanılan yapılarda acil durum ya da afetle
karşılaşıldığı zaman tehlikeler, zincirleme etkiyle birbirini tetikleyerek pek çok riskin de
oluşmasına neden olmakta, bunun sonucunda da bünyelerindeki çok kıymetli eserler hasar
görebilmektedir. Bu da müze, arşiv ve kütüphane binalarında oluşabilecek zararın tahmini ile
önleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu hale getirmektedir. Objelerin bulunduğu kaideler,
vitrinler, dolaplar ve etraflarındaki diğer yapısal olmayan malzemeler de eserler üzerinde ciddi
riskler oluşturmaktadır. Zira yapısal olmayan elemanlar sonradan yapıya monte edildiğinden
bu malzemeye yönelik periyodik kontrollerin yapılmaması durumunda, yıkıcı büyüklükteki
depremlerde bu malzemelerin yerlerinden koparak düştüğü ve bu şekilde de insanlar, bina ve
tarihi objeler üzerinde ciddi kayıplar meydana getirdiği tespit edilmiştir (Kuzucuoğlu, 2014).
Ülkemizde pek çok müze, kütüphane ve arşiv binası faaliyetlerini tarihi yapılarda
sürdürmektedir. Bu binalar yapı malzemesi, yaş, yapısal sistem, fonksiyon ve içinde
bulundukları durum açısından tehlikeler arz etmekte ve önlem alınmadığı takdirde olası
risklerle karşı karşıya bulunmaktadır. Cami, medrese, türbe, saray, kilise, han, hamam, konut
gibi çok değişik fonksiyonlara sahip olarak inşa edilmiş bu yapıların yapısal sistemleri de
birbirinden farklıdır. Son yıllarda kültürel mirasa yönelik yürütülen ciddi restorasyon
çalışmaları bulunmasına rağmen, binaların çoğu halen restorasyona ihtiyaç duymaktadır. Bu
tür binalarda boru ve kablolama sistemleri genellikle duvar yüzeyine monte edildiğinden,
gerek deprem gerekse yangın riski açısından tehdit oluşturmaktadır. Geçmişte yenilenmiş
olan çoğu yapı statik ve malzeme açısından güçlendirmeye ihtiyaç duymaktadır. Gerek insan
kaynaklı gerekse doğa kaynaklı afet nitelikli yangınlar da eserleri tehdit etmektedir. Sel
baskınlarıyla da ilk olarak depolama alanlarında bulunan eserler ciddi tahribatlara
uğramaktadır. Kasırga, yoğun kar yağışı gibi meteorolojik afetler nedeniyle özellikle çatı
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hasarları meydana geldiğinden, iç ortamlardaki arşivler bundan olumsuz etkilenebilmektedir.
Savaş ortamlarında sabotaj, terör saldırıları gibi etkilerle eserler yağmalanmakta, çalınmakta
ya da tamamen yok edilmektedir. Bu nedenle bu tür çatışma ve karışıklık bulunan
bölgelerdeki kültürel miras eserleri de büyük tehdit altındadır. Özellikle de çok sayıda insanın
bir arada bulunduğu (çalışan, ziyaretçi ve okuyucu vb.) bu tür binalarda can ve mal
kayıplarının daha da artması muhtemeldir. Bu nedenle tarihi nitelikteki binalar ile modern
tekniklerde inşa edilmiş ve edilecek yapılarda risk azaltma çalışmalarında deprem, yangın, sel
gibi afet odaklı risk analizlerinin yapılması gerekir. Müze, kütüphane ve arşiv binalarında
önceden mevcut tehlike ve risklerin belirlenmesi ile bu risklere yönelik koruyucu önlem
önerileri içeren kısa, orta ve uzun vadeli politikaların hazırlanması; bu politikaların başta
yöneticiler olmak üzere bütün çalışanlar tarafından benimsemesi önemlidir (Kuzucuoğlu,
2014). Kültürel miraslın korunması adına İstanbul, UNESCO tarafından dünya kültür
mirasına sahip şehirler arasına dahil edilmiş ve bu değerlerin korunması ve kollanması için
diğer ülkelerin desteği sağlanmıştır. Bu konuda sürdürülebilir ve etkili bir stratejik
planlamaya ihtiyaç vardır (Anon., 2004).
Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve bu risklere müdahale edilebilmesi için
risk müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanması gerekir (Tablo 4.2) (Kuzucuoğlu,
2014).
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Tablo 4.2. Risk müdahale seçenekleri (Kuzucuoğlu, 2014).
Risk Müdahale Seçeneği
Faaliyete devam etmeyerek riskten
kaçınmak

Örnek
Kırılabilir ve hassas objelerin ödünç
verilmemesine veya sergilenmemesine karar
vermek.
Binanın önleyici bakımını artırmak veya hassas /

Riskin ortaya çıkma olasılığını

uygun olmayan çevresel koşullara sahip alanlarda

azaltmak

bulunan depolanmış hassas objelerin yerlerini
değiştirmek.
Kurumun güncellenmiş bir afet hazırlık planına

Risk sonuçlarını azaltmak

sahip olmasını sağlamak ve personele yönelik afet
eğitimlerini gerçekleştirmek.
Düşük riskli depolama alanlarında mevcut

Riski kabullenmek ve değişiklik

düzenlemeleri sürdürmek, haşere oranları ve iklim

durumlarını izlemek

koşullarındaki değişimlerin izlenmesine devam
etmek.

Riski kabullenmek ve sonuçlarla başa
çıkmak için mali durumu düzenlemek

Ödünç verilecek objelerin sigortalanması.
Arşivin depolanması için ya da risk yönetimi

Riskin transfer edilmesi / paylaşılması

aktivitelerinin (haşere kontrolü veya afet planının

(sigortalamak, ortaklıklar vb.)

geliştirilmesi vb.) üstlenilmesi için bir şirketle
anlaşmak.

Kültürel miras sektöründe, kayıp maliyetleri olarak sadece mali değer değil eşsiz
mirasın kaybı da söz konusu olduğundan somut olmayan bu kayıp da göz önüne alınmalıdır.

4.4. Risk Yönetimi İndeksi ve Türkiye
Afet Yönetiminde ülkelerin durumları hakkında uluslararası standartlarda bilgi sahibi
olunabilmesi için Uluslararası Risk İndeksleri ile her yıl düzenli olarak ülkelerin puanlamaları
hesaplanmakta ve sıralamaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucu, ülkelerin afet
yönetiminde ne derece başarılı ya da başarısız olduklarının bir göstergesi olarak
kullanılabilmektedir. Böylece elde edilen sonuçlar, iyileştirme çalışmaları kapsamında karar
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alıcılara fikir vermekte ve ülkelere kendilerini küresel çapta karşılaştırabilecekleri bir
platform sunmaktadır. Bu risk raporlarından ilki; Birleşik Devletler Üniversitesi, Çevre ve
İnsan Güvenliği Enstitüsü (UNU-EHS) tarafından hazırlanan ve 171 ülkenin değerlendirildiği
Dünya Risk Raporu (World Risk Report, WRR)’dur. Diğeri ise Avrupa Birliği ve
Kurumlararası Toparlanma ve Hazırlık Komitesi (IASC) tarafından hazırlanan ve 191 ülkeyi
kapsayan Risk Yönetim İndeksi (Index for Risk Managemet, IN-FORM)’dir (Eygü ve
Karabacak, 2017).
Risk Yönetim İndeksi ya da kısaca INFORM, çeşitli uluslararası organizasyonlardan
ve akademik enstitülerden kamuya açık, sürekli güncellenen ve doğrudan elde edilebilecek
sosyoekonomik veriler

yardımıyla

hesaplanmaktadır. Risk

sınıfları

aşağıdaki

gibi

tanımlanmıştır;
0 - 1,9 →

çok düşük riskli,

2 - 3,4 →

düşük riskli,

3,5 - 4,9 →

orta riskli,

5,0 - 6,4 →

yüksek riskli

6,5 – 10 →

çok yüksek riskli

INFORM, 191 ülkenin değerlendirildiği bir indeks puanlama sistemidir. Risk Yönetim
İndeksi 3 farklı ana grup altında, 6 farklı sınıflandırma ve 17 farklı bileşenden oluşmaktadır.
Her bileşen için ayrı ayrı hesaplanan bu indeks değerlerinden yararlanılarak nihai INFORM
indeks değeri oluşturulmaktadır. Diğer ülkeler gibi Türkiye’nin de 2017 yılı için Risk
Yönetim İndeks değerleri boyut, kategori ve bileşenler düzeyinde ayrı ayrı belirlenmiştir.
İndekste; Batı Asya ülkesi olarak ve ekonomik açıdan üst-orta gelir düzeyinde tanımlanan
Türkiye’nin 2017 yılı Risk Yönetim İndeks değeri “5” olarak ölçülmüş ve risk sınıflandırması
“Yüksek Riskli” olarak belirlenmiştir (Tablo 4.3) (Eygü ve Karabacak, 2017).
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Tablo 4.3. Türkiye’nin 2017 yılı Risk Yönetim İndeksi profili (http://www.informindex.org/Countries/Country-profiles, Eygü ve Karabacak, 2017).

Tehlike ve Maruziyet
(7,8)

BİLEŞENLER

SINIF
Doğa Kaynaklı
Afetler
(6)

Deprem

9,3

Tsunami

6,3

Sel/Taşkın

6,1

Tropikal Siklon
Kuraklık

İnsan Kaynaklı
Afetler

PUANLAMA

Mevcut Çatışma Yoğunluğu

0
3,8
9

Öngörülen Çatışma Riski

9,9

Gelişim ve Mahrumiyet

2,9

Eşitsizlik

4,3

Yardıma Bağlılık

0,9

Yerinden Ayrılan İnsanlar

9,2

Diğer Zarar görebilir Gruplar

0,6

Haberleşme

2,8

Fiziksel Altyapı

1,8

Sağlık Sistemlerine Ulaşım

3,5

Afet Risk Yönetim Merkezi –

2,1

Zarar Görebilirlik
(5)

(9)
Sosyoekonomik
(2,8)
Zarar Görebilir
Gruplar
(6,6)

Başa Çıkma Kapasitesi
(3,2)

2017 Risk Yönetim İndeksi – INFORM, (5)

BOYUT

Altyapı
(2,7)

Kurumlar
(3,6)

DRR
Devlet Yönetimi

5
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Uygulamalar
4.1. Afet yönetiminin aşamalarını tekrar ediniz.
4.2. Afet risk yönetiminde çalışma yapısı nasıldır, araştırınız.
4.3. Hyogo Çerçeve Eylem Planını inceleyiniz.
4.4. Kültürel mirasın risk yönetimi nasıl olmalıdır, inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
4.1. Hazırlık aşamasında yapılan çalışmalar nelerdir, anlatınız.
4.2. Kültürel mirasın risk yönetimini yapmak neden önemlidir?
4.3. Risk yönetimi kaç aşamaya ayrılır, anlatınız.
4.4. Risk azaltma çalışmaları nasıl yapılır, anlatınız
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afet yönetiminin aşamalarını tekrar ederek risk yönetiminde yapılan çalışmaların kaç
aşamaya ayrıldığını, bu aşamalarda ne gibi çalışmalar yapıldığını öğrendik. Kültürel mirasın
risk yönetimini yapmanın önemini ve bu yönetimin nasıl yapılacağını inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetiminde afet öncesi faaliyetlerden değildir?
a) Hazırlıklı olma
b) Erken uyarı
c) Risk azaltma
d) İvedi yardım
e) Önlem

2) Aşağıdkakilerden hangisi afet risk yönetiminde afet müdahale faaliyetlerindendir?
a) Hasar ve kaybın değerlendirilmesi
b) Yeniden inşa
c) İyileştirme
d) Risk azaltma
e) Risk değerlendirme
3) Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetiminde afet sonrası faaliyetlerden değildir?
a) Ekonomik ve sosyal iyileştirme
b) Süreli geliştirme faaliyetleri
c) Yeniden inşa
d) Risk değerlendirme
e) Risk azaltma
4) Risk azaltma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Sürekliliği olan faaliyet ve önlemlerdir.
b) Risk azaltma çalışamalraı kapsamında afet risk haritalarını çıkarma çalışmaları
yapılır.
c) Afet gözlem istansyonları kurulur.
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d) Yapılan çalışmaların kamuoyu ile paylaşılmaması gerekir. Aksi halde kamuoyu
tedirgin olabilir.
e) Afetten etkilenecek insanların konaklayacağı çadır alanları bu aşamada belirlenir.
5) Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma konularından değildir?
a) Afet anında uygulanacak yasal mevzuatın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde
yeniden düzenlenmesi,
b) Kısa, orta ve uzun vadeli zarar azaltma planları hazırlamak
c) Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi,
geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması,
d) Etki analizi ve olası hasarların belirlenmesine yönelik hazırlıklar
e) Yapı ve Deprem Yönetmelikleri vb. çalışmaların yapılıp bitirildikten sonra rafa
kaldırılması
6) Hyogo Çerçeve Eylem Planı kaç yılında kabul edilmiştir?
a) 1997
b) 2001
c) 2005
d) 2007
e) 2010

7) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hazırlanan “Afet Riskinin
Azaltılması” küresel raporu kaç yılında yayınlanmıştır?
a) 2002
b) 2004
c) 2006
d) 2008
e) 2010
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8) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kaç yılında 1990-2000 dönemini Doğa Kaynaklı
Afetlerin Azaltılması Uluslararası On yılı (IDNDR) olarak ilan etmiştir?
a) 1980
b) 1983
c) 1985
d) 1987
e) 1990

9) Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma konularından değildir?
a) Risk altındaki kritik ve hayati yapı, tesis ve alt yapının güçlendirilmesi
b) Mevcut zarar azaltma önlemlerini değerlendirmek.
c) Tarihi eserler, çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik çalışmalar
d) Arama kurtarma çalışmaları
e) Sürdürülebilir kalkınma için iş yerlerinin afetlere dirençli hale getirilmesi
çalışmaları

10) Rio Zirvesi ne zaman yapılmıştır?
a) 1990
b) 1992
c) 1994
d) 1998
e) 2000

Cevaplar
1) d,

2) a,

3) e,

4) d,

5) e,

6) c,

7) b,

8) d,

9) d,

10) b

131

5. BİREYSEL ÖNLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Doğa kaynaklı afet risklerinden deprem, sel, heyelan ve çamur seli, Tsunami,
volkan, çığ ve yangın zararlarını azaltma amacıyla olay öncesi, sırası ve sonrasında
neler yapılması gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5.1.

Çığ afeti öncesinde bireysel olarak yapılması gerekenler nelerdir?

5.2.

Yangın sırasında yapılması gerekenler nelerdir?

5.3.

Tsunaminin belritileri nelerdir, inceleyiniz.

5.4.

Heyelanın varlığını gösteren işaretler nelerdir?

5.5.

Deprem sırasında açık alanda isek nasıl davranmalıyız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğa Kaynaklı Afet
Risklerini Bireysel
Azaltma Yöntemleri

Deprem, sel, heyelan ve
Ders notları, videoları ve
çamur seli, Tsunami, volkan, sunuları çalışarak
çığ ve yangın zararlarını
azaltmak amacıyla olay
öncesi, sırası ve sonrasında
bireysel olarak neler
yapılmalı?
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Anahtar Kavramlar
Doğa kaynaklı afet risklerini azaltma, bireysel önlemler, afet öncesi önlemler, afet sırasındaki
önlemler, afet sonrasındaki önlemler, deprem, sel, heyelan, çamur seli, Tsunami, volakn, çığ,
yangın.
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Giriş
Afetlerde risk ve kriz yönetiminde, yönetimsel anlamda alınması gereken önlemlerin
yanında bireysel önlemlerin alınması da elzemdir. Burada doğa kaynaklı afetlerde, aft öncesi,
afet sırası ve afet sonrasında alınması gereken bireysel önlemler üzerinde durulacaktır.

5.1. Doğa Kaynaklı Afet Risklerini Bireysel Azaltma Yöntemleri
5.1.1. Deprem Zararlarını Azaltma
Deprem zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre pek çok bireysel
önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.1’de sıralanmıştır.
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Tablo 5.1. Deprem zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınması
gereken başlıca önlemler
Afet Öncesi

Afet Sırası

Afet Sonrası

İlkyardım kursları alın.

Kapalı Alanlarda: Yaşam
boşluğu oluşturabilecek bir
cismin yanında cenin
pozisyonu alın.

Afet sonrası olabilecek
sorunlara karşı
hazırlıklı olun.

Evde tehlike yaratabilecek bir şey
olup olmadığını kontrol edin

Kapalı Alanlarda: Deprem
anında nerelerde nasıl
durmaları gerektiği
konusunda bilgi verin.

Sakat, sıkışmış, zor
durumdaki kişilere
yardım edin.

Her odada güvenli yerleri
belirleyin.

Açık Alanlarda: Binalar,
sokak lambaları, teller,
ağaçlar vb. düşme ihtimali
olan yerlerden uzak durun.

Pilli bir radyo durum
hakkında bilgi
edinmenizi
sağlayacaktır.

Açık alandaki güvenli yerleri
belirleyin.

Araçta: Hareket
halindeyseniz bina, ağaç, üst
geçit, köprü ve tellerden
uzaklaşarak hemen durun.

Hasarlı binalardan uzak
durun. Yetkililer
güvenli olduğunu
söylemedikçe evlerinize
girmeyin.

Aile bireylerinin bir deprem
sonrasındaki sorumluluklarını
bildiğinden emin olun.

Araçtan çıkın ve sarsıntı
geçinceye kadar aracın
yanında cenin pozisyonu
alarak bekleyin.

Sıvı tüketmeyi ihmal
etmeyin.

Evdeki bireylere acil telefon
numaralarını ezberletin ve nasıl
arayacaklarını öğretin.
Depremlerin neden ve nasıl
meydana geldiğini öğrenin.
Deprem sonrası bir tahliye planınız
olsun. Nasıl ve nerede
buluşacağınızı kararlaştırın.
Birbirinizle, aile, akraba ve
arkadaşlarınızla nasıl iletişime
geçebileceğinizi kararlaştırın.
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5.1.2. Sel Zararlarını Azaltma
Sel zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre pek çok bireysel
önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.2’de sıralanmıştır.

Tablo 5.2. Sel zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınması
gereken başlıca önlemler
Afet Öncesi

Afet Sırası

Afet Sonrası

İlkyardım kursları alın.

Kapalı bir alandaysanız
(ev, bina): Bulunduğunuz
yerden ayrılmanız
söylendiğinde derhal
yerine getirin.

Pilli bir radyo, durum hakkında
sağlıklı bilgi edinmenize
yardımcı olacaktır.

Doğadan gelen ilgili uyarıları
okumayı öğrenin.

Açık alandaysanız: Sel
sularının ulaşamayacağı
yüksek bir yere çıkın ve
orda kalın.

Komşularınızı kontrol edin,
yardımınıza ihtiyacı olanlara
yardım edin.

Sivil Savunma ikaz işaretlerini
öğrenin.

Sel sularına girmekten ve
sel sularının aktığı yerde
yürümekten sakının.

Binalara girerken çok dikkatli
olun.

Acil yardım malzemeleri stoklayın.

Araba içindeyseniz: Geri
dönün ve başka bir yöne
gidin. Araba suya
yakalanmışsa derhal
arabanızı terk edin ve
yüksek bir yere tırmanın.

Duvar, zemin, kapı ve
pencerelerinizi inceleyerek
çatlak veya diğer hasarların
bulunup bulunmadığını, gevşek
sıva ve düşebilecek tavan olup
olmadığını kontrol edin,
binanın çökme tehlikesi içinde
olup olmadığından emin olun.

Kanalizasyon sistemlerinin sel
sularından korunması ve aşırı
yüklenmesini önlemek için
pompalama sistemleri oluşturun.

Tahliye sırasında: Sel
sularından etkilenmiş
yollardan korunmak için
tahliye talimatlarını hemen
yerine getirin, tavsiye
edilen tahliye yollarını
izleyin. Güncel ve güvenli
bilgiye ulaşmak için radyo
dinleyin.

Sel suları ile evinize girmiş
olabilecek hayvanlara ve
özellikle de zehirli yılanlara
dikkat edin.

Acil durum malzemelerinizi monte
edin. Afet malzemeleri kolayca

Sigortaya vermek üzere hasar
fotoğraflarını çekin.
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ulaşabileceğiniz bir yerde olsun.
Tahliye yolları ve planları
oluşturun.

Yangın tehlikesine karşı
dikkatli olun.

Birbirinizle, aile, akraba ve
arkadaşlarınızla nasıl iletişime
geçebileceğinizi kararlaştırın.

Sel suları bulaşmış bütün
yiyecekleri (konserveler dahil)
atın, kesinlikle kullanmayın.

Acil telefon numaralarını
ezberleyin. Çocuklarınıza nasıl
arama yapmaları gerektiğini
öğretin.

Hasarlı, zarar görmüş su
tanklarını, fosseptik
çukurlarını, dağıtım ve
boşaltım kanallarını,
kanalizasyon sistemleri ve
sağlık gereçlerini yenilemeden
kullanmayın.

Gaz, elektrik ve su bağlantılarının
nasıl kapanacağını öğrenin.
Sel sigortaları hakkında bilgi alın,
mümkünse yaptırın.

5.1.3. Heyelan ve Çamur Seli Zararlarını Azaltma
Heyelan ve çamur seli zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre
pek çok bireysel önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.3’te sıralanmıştır.

Tablo 5.3. Heyelan ve çamur seli zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet
sonrasında alınması gereken başlıca önlemler
Afet Öncesinde

Afet Sırasında

Afet Sonrasında

İlkyardım kursları alın.

Kapalı alandaysanız: İçerde
kalın, bir mobilyanın kalın ve
sağlam bir kapağını elinizin
altında bulundurun.

Kaymış ya da hareket
halindeki alanlardan uzak
durun. Tekrar kayabilir.

Binanızın ya da arazinizin
(yapı ve arsa, tarla) zemin
etüdü değerlendirmesini
yaptırın.

Açık havadaysanız: Çamur
akıntısından uzaklaşmaya
çalışın.

Yaralı ve sıkışmış kişiler
olup olmadığını kontrol
edin ve ihtiyaç halinde ilk
yardım sağlayın.

Evinizde doğabilecek

Çamurun yolundan uzakta bir

Acil ve doğru bilgi
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tehlikeleri en aza indirin
yönde yüksek bir zemine
(yamaçlardaki toprakları bitki doğru koşun.
örtüsü ile
sağlamlaştırın, istinat
duvarları ile çamurların aktığı
alanlarında binaların etrafında
akışı yönlendirmek için
kanallar oluşturun ya da yön
değiştirme duvarları inşa
edin).

edinmek için pilli
radyonuzu dinleyin.

Tahliye planlarını yapın,
kaçış için en az iki güzergâh
planlayın.

Kayalar ve diğer enkaz
yaklaşıyorsa, en yakın
binalara veya ağaç gruplarına
sığının.

Çamur akıntısı veya
heyelan sonrası sel
gelebileceğini unutmayın.

Acil iletişim planı geliştirin,
akraba ve arkadaşlar ile
irtibat planları yapın.

Eğer kaçmak mümkün
değilse, cenin pozisyonu alın
ve başınızı koruyun.

Hasarlı elektrik kablolarını
kontrol edin ve ilgili
kuruluşlara bildirin.

Sel sigortası yaptırın.

Düdenlerden Sakınma:

Binanızın temeli, bacaları
ve etrafındaki arazide
hasar kontrolünü yapın.

Kireçli bölgelerde kirecin
erimesi veya yeraltındaki
karstlı bir çukur tavanın
çökmesiyle oluşan doğal
kuyular tehdit oluşturur.
Heyelanın varlığını gösteren
işaretler: Kapı/pencerelerin
bağlantı yerleri ayrılarak,
binada ve bina zemininde
yeni çatlaklar oluşur, bina
müştemilatı olan ve bina
dışındaki duvarlar ve
merdivenler binadan ayrılır,
yeraltı kabloları ayağınızın
altında hareket ederek
kıvrılmaya başlar, guruldama
sesi ile yaklaştığında giderek
artan hacmi ile kendini
hissettirir.

Sel, zemin örtüsü kaybına
yol açarak erozyona neden
olduğu için en kısa sürede
zarar görmüş toprağı
yeniden bitkilendirin.
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5.1.4. Tsunami Zararlarını Azaltma
Tsunami zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre pek çok bireysel
önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.4’te sıralanmıştır.

Tablo 5.4. Tsunami zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında
alınması gereken başlıca önlemler
Afet Öncesinde

Afet Sırasında

Afet Sonrasında

İlkyardım kursları alın.

Acil durum ve tahliye
bilgileri için radyoyu
dinleyin.

Acil bilgiler için radyonuzu
açık bırakın.

Evinizin tehlikede olup
olmadığını ve caddenizin
deniz seviyesinden
yüksekliğini öğrenin.

Bir tsunami uyarısı
yayınlandığında kısa sürede
daha yüksek yerlere
tırmanın.

Zor durumda olan kişilere
imkanlarınız doğrultusunda
yardım edin.

Tsunami belirtilerini öğrenin
(deprem, zemin uğultuları,
kıyıda suların hızla yükselişi
ve alçalışı gibi).

Eğer bir dalga görürseniz ve Acil bir tehlike olmadıkça
kaçabilecek durumda iseniz ciddi şekilde yaralanan
plaj gibi yerlerden uzaklaşın. kişiyi hareket ettirmeyin.

Bütün aile üyelerinin
sorumluluklarını
bildiklerinden emin olun.

İlk dalga ile tehlikeyi
atlattığınızı düşünmeyin,
sonraki dalga ilkinden daha
büyük olabilir.

Hasarlı binalardan uzak
durun.

Yüksek bir alana çıkmak
için birden fazla rota ile
tahliye planları yapın.

Etki alanının dışında kalın
ve ilgililer güvenliğin
sağlandığını belirtmedikçe
geri dönmeyin.

Eve girerken dikkatli olun,
elektrik tellerini, açıktaki
kabloları kontrol edin.

Acil arama numaralarını
ezberleyin. Çocuklarınıza
nasıl arama yapmaları
gerektiğini öğretin.

Elektrik teknisyeni
tarafından kontrol edilmeden
lambaları açmayın, elektrikli
aletleri kullanmayın.

Afet malzemelerinizi
yanınızda bulundurun (el
feneri, pil, taşınabilir pilli bir
radyo, ilk yardım çantası,
acil gıda ve su, konserve
açacağı, nakit ve kredi

Binanın kuruması için kapı
ve pencereleri açın.
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kartları vb.)
Çamuru boşaltın henüz
nemli olan duvarların ve
yerlerin kurumasına fırsat
verin.

Birbirinizi kaybetme
durumunda buluşma noktası
belirleyin. Akraba, arkadaş
vb. irtibatlarının sağlanması
için acil bir iletişim planı
geliştirin.

Gıda stoklarınızı kontrol
edin, kirlenmiş
olabileceğinden bütün taze
gıdayı atın, yerel sağlık
birimlerince kontrolü
yapılmış musluk suyunu
kullanın.

5.1.5. Volkan Zararlarını Azaltma
Volkan zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre pek çok bireysel
önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.5’te sıralanmıştır.

Tablo 5.5. Volkan zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınması
gereken başlıca önlemler
Afet Öncesinde

Afet Sırasında

Afet Sonrasında

İlkyardım kursları alın.

Yetkililer tarafından verilen
tahliye emirlerine uyun.

Durum hakkında sağlıklı bilgi
edinmek için radyo dinleyin.

Volkanlardan kaynaklanan
Yanardağın etkisindeki
afetler (depremler, seller,
rüzgaraltı alanlardan kaçının.
toprak kaymaları, çamur selleri,
fırtına, tsunami) konusu ile
toplumun ikaz edilmesi
yöntemleri hakkında bilgi
edinin.

Kül yağmurundan uzakta kalın.

Daha yüksek yerlere erişmek
için kaçış planları yapın.

Kapalı alandaysanız: Bütün
pencereleri, kapıları, açılırkapanır arabaları kapatın.

Bina dışındaysanız: Kül
solumamak için ağzınızı ve
burnunuzu kapatın, gözlerinizi
korumak için gözlük kullanın.

Acil arama numaralarını

Bütün makineleri garaj veya

Yanık ve tahrişi önlemek için
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ezberleyin. Çocuklarınıza nasıl
arama yapmaları gerektiğini
öğretin.

ahır içerisine alın.

cildinizi örterek koruyun.

Bütün aile için solunum
maskeleri ve gözlükleri alın.

Hayvanları ve onların yaşamını
sürdürecek stokları kapalı
barınaklara koyun.

Solunum yolu hastalığınız
varsa, kül ile temas etmekten
özellikle kaçının.

Afet çantanızı (el feneri, pil,
taşınabilir pilli bir radyo, ilk
yardım çantası, acil gıda ve su,
konserve açacağı, nakit ve
kredi kartları vb.) elinizin
altında hazır bulundurun.

Açık alandaysanız: Derhal bir
sığınak arayın.

Yoğun kül yağmurunda araba
kullanmaktan kaçının (kül
motor ve taşıtların
mekanizmalarını tıkayabilir).

Birbirinizi kaybetme
durumunda buluşma noktası
belirleyin. Akraba, arkadaş vb.
irtibatlarının sağlanması için
acil bir iletişim planı geliştirin.

Zehirli gazın toplandığı alçak
yerlerden sakının, sel tehlikesi
de olabileceğini unutmayın.

Çatıları kül yığınlarından
temizleyin (binada çökmelere
neden olabilir).

Bir dere yakınlarındaysanız,
çamur selinden sakının.

İhtiyacı olan komşulara yardım
etmeyi ihmal etmeyin.

Eğer kaya düşmesine
yakalandıysanız, cenin
pozisyonu alın.

Uzun kollu gömlek ve pantolon
giyin.
Gözlerinizi korumak için
gözlük, toz maskesi veya nefes
almanıza yardımcı olacak
nemli bir bez kullanın.
Arabanın motorlarını çalışır
bırakmayın.
Olay alanının dışında kalın.
Kül taşıyan bulutlar nedeniyle
yağmur yağdığında çamur seli
veya patlama nedeniyle nehir
üzerinde bentler oluşabilir ve
nehrin akışını keserek çok
tehlikeli bir hale dönüştürebilir.
Eğer köprüye doğru çamur
akışı dikkatinizi çektiyse asla
köprüden geçmeyin-çamur
selinin köprüyü hızla yok
edebileceğini unutmayın.
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5.1.6. Çığ Zararlarını Azaltma
Çığ zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre pek çok bireysel
önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.6’da sıralanmıştır.

Tablo 5.6. Çığ zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınması
gereken başlıca önlemler
Afet Öncesinde

Afet Sırasında

Afet Sonrasında

İlkyardım kursları alın.

Çığ genellikle çok hızlı gelişir ve
hareket eder. Bu nedenle, çığın
oluşmasını fark ettikten sonra
mümkün olduğunca hızlı ve
soğukkanlı olun.

Çığ olduktan sonra, en
kısa zamanda ilgili kişi ve
kuruluşlara haber verin.

Çığ riski bulunan yerlerde yerel
yönetim ve diğer yetkili kamu
idarelerinin çığa ilişkin emir ve
talimatlarına uyun.

Açık alandaysanız: Çığ
başladığında, çığın büyüklüğüne,
hızına, patikanın genişliğine,
etraftaki araçlara (araba, kayak, kar
aracı) ve var olan daha güvenli
yerlere (büyük ve sabit kayalar,
yamaç aşağı girintiler, vb.) dikkat
ederek, oradan çok hızlı bir şekilde
ayrılın.

Eviniz için: Çatı, duvar,
zemin, kapı ve
pencerelerinizi
inceleyerek çatlak vb.
hasarların bulunup
bulunmadığını kontrol
edin, binanın çökme
tehlikesi olup
olmadığından emin olun.

Çok kar yağan dönemlerde yöre
halkının hava raporları, yol
durumu ve çığ düşme olasılığı
konusunda radyo ve televizyon
yayınları ile bilgilendirilmesi
gerekir. Bu yayınları düzenli
dinleyin.

Çığın daha yavaş ve yüksekliğinin
az olduğu kenar kısımlarına
ulaşmaya çalışın.

Gevşek sıvaları ve
düşebilecek tavanları
kontrol edin.

Çığ, yerleşim yerinizi tehdit
ediyorsa teraslama, yeniden
ağaçlandırma, kar çitleri, kar
ağları ve kar perdeleri gibi
engelleme unsurlarıyla çığa
karşı önlem alın. Mümkünse
riskli arazinin mevcut
topoğrafyasını ve eğimini
değiştirin.

Çığa yakalanmanız kesinse veya o
anda kayak yapıyor iseniz, kayak
sopalarını (batonlar bileğe bağlı
olmamalıdır) ve kayakları çıkarıp
atın, sabit bir ağaç (yeterince
güvenilir olmasa da çığın
büyüklüğüne göre çare olabilir),
kaya veya başka bir cisme
tutunmaya çalışın.

Sigorta için
gerekebileceğinden hasar
fotoğraflarını çekin.

Sivil savunma ikaz işaretlerini

Yerden destek alıp yüzme hareketi

İnsanların çığ altında

145

öğrenin.

yaparak akan karın üstünde
kalmaya çalışın.

kalması durumunda
arama çubukları ya da
uygun araçlarla afet
bölgesini tarayın.

Tehlikenin geldiğini gösteren
doğal belirtilerin neler olduğunu
öğrenin.

Çığ durmadan önce mutlaka bir
elinizi yüzün önünde ağız ve
burnunuzu kapatacak şekilde, diğer
elinizi de başınız üstünde tutun ve
kar altında kalınan zaman boyunca
sizin için hayati önem taşıyacak
olan nefes alma boşluğunu (hava
kesesi) genişletin ve bu arada
başınızı sağa sola çevirmeye
çalışın. Hava kesesi çok küçük bile
olsa ağız ve burnunuzun kar ile
dolmasını önleyecektir.

Çığ altında kalan kişiye
ulaşılması durumunda
öncelikle yüzünü açıp,
ağzındaki karı temizleyin.
Nefes almıyorsa suni
solunum yapın.

Acil yardım malzemeleri
stoklayın. Özellikle hipotermiyi
önleyici malzeme bulundurun.

Çığın altında kaldığınızda tükürüp
düşme durumuna göre yönünüzü
anlayın. Aksi halde kurtulmaya
çalışırken ters yöne gidebilirsiniz.

Çığa maruz kalan kişiyi
kurtardıktan sonra
doğrudan sıcak bir ortama
sokmayın.

Elverişli tahliye yolları ve
planları oluşturun.

Sırt çantası taşıyan insanların çığın
topuğu (durma bölgesi) civarında
yüzeyde kalma şansları,
taşımayanlardan daha fazladır.

Afet malzemeleri elinizin altında Araba içindeyseniz: Motoru
olsun.
durdurup, ışıkları söndürün.
Çığ riski olan bir
bölgelerdeyseniz yerinizin kısa
zamanda belirlenmesi için
üzerinizde bir sinyal verici
taşıyın.

Araçtaki oksijeni tüketmemek için
sigara içmeyin ve kibrit yakmayın.
Telsiz varsa çağrı yapın ve telsizi
alıcı konumunda sürekli açık tutun.
Dışarı ses vererek varlığınızı
duyurun.

5.1.7. Yangın Zararlarını Azaltma
Yangın zararlarını azaltmak için kişisel durumların çeşitliliğine göre pek çok bireysel
önlem alınabilse de beli başlı olanları Tablo 5.7’de sıralanmıştır.
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Tablo 5.7. Yangın zararlarını azaltmak için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınması
gereken başlıca önlemler
Afet Öncesinde
İlkyardım kursları alın.

Afet Sırasında
Bir yangından
kaçamadığınızda sıkışma
halinde yapacaklarınız:
Bir gölet ya da nehre girin baş
ve vücudunuzu ıslak giysilerle
koruyun.

Yangınla ilgili güvenliği
sağlayacak bilgileri öğrenin ve
öğretin.

Acil bilgilendirmeler için
radyo dinleyin.

Ağaçlar ve çalılıklardan uzakta ateş
yakın.

Evinizin etrafındaki yanıcı
objeleri (dış mekân mobilya,
şemsiye, branda kaplamaları
ve yakacak odun g.)
mümkünse uzaklaştırın.

Binalarda, yapıların
güçlendirilmesi veya yenilenmesi
sırasında yangına dayanıklı
malzemeler kullanın.

Yanıcı örtü ve perdeler
kullanmayın, varsa atın ve
yanıcı olmayan pencere
kaplamaları taktırın.

Elektrik tellerini mümkünse yerin
altına döşeyin.

Ev içindeki bütün kapı ve
pencereleri kapatın.

Oturma alanlarının etrafındaki
ağaçların dallarını budayın.

Lamba ve gaz vanalarınızı
kapatın.

Kuru dallar, otlar ve kesilmiş
ağaçları yapılardan uzak yerlerde
tutun.

Yangının evinize yaklaştığı,
yetkililerce duyurulduğunda ve
tahliye talimatı verildiğinde
bütün aile bireylerinin ve evcil
hayvanların tahliyesini
sağlayın.

Afet Sonrasında
Yanmış alanlara tekrar
girdiğinizde dikkatli olun,
sıcaklığını koruyan bazı
noktalar yeniden uyarı
vermeden ateş alabilir.

Akciğerleri yakıcı duman
teneffüsünden korumak
için, ıslak bir bez
aracılığıyla yere yakın
havayı soluyun.

Bacaları temiz tutun.
Evinize ve etrafına yangın uyarı
sistemi yerleştirin.
Çatılarda ahşap malzeme ve odun
türevleri kullanmaktan kaçının.
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Yanıcı, parlayıcı malzemeleri
güvenli kaplarda ve evden uzakta
tutun.
Afet malzemelerini (el feneri, pil,
taşınabilir pilli radyo, ilk yardım
çantası, acil gıda ve su, konserve
açacağı, temel ilaçlar, nakit ve
kredi kartları vb.) elinizin altında
bulundurun.
Ev ve mahalle tahliye planları
yapın. Yedek planlar da hazırlayın.
Afet sırasında birbirinizi
kaybetmeniz durumunda buluşma
noktası belirleyin ve acil
haberleşme planı geliştirin.
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Uygulamalar
5.1. Deprem zararlarını azaltma amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası bireysel
önlemler nelerdir?
5.2. Sel zararlarını azaltma amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası bireysel önlemler
nelerdir?
5.3. Heyelan ve çamur seli zararlarını azaltma amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası
bireysel önlemler nelerdir?
5.4. Tsunami zararlarını azaltma amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası bireysel
önlemler nelerdir?
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Uygulama Soruları
5.1. Volkan zararlarını azaltma amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası bireysel
önlemler nelerdir?
5.2. Çığ zararlarını azaltma amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası bireysel önlemler
nelerdir?
5.3. Yangın zararlarını azaltmak amacı ile yapılan afet öncesi, sırası ve sonrası bireysel
önlemler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğa kaynaklı afet risklerinden deprem, sel, heyelan ve çamur seli, Tsunami, volkan,
çığ ve yangın zararlarını azaltma amacıyla olay öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması
gerektiğini öğrendik. Bu öğrendiklerimizi hayatımızda nasıl uygulayacağımızı kavradık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi deprem zararlarını azaltmak için afet sırasında alınması gereken
bireysel önlemlerden değildir?
a) Yaşam boşluğu oluşturabilecek bir cismin yanında cenin pozisyonu almak.
b) Yetkililer güvenli olduğunu söylemedikçe evlerinize girmeyin.
c) Binalar, sokak lambaları, teller, ağaçlar vb. düşme ihtimali olan yerlerden uzak
durmak.
d) Araçla hareket halindeyseniz bina,ağaç, üst geçit, köprü ve tellerden uzaklaşmak.
e) Çevrenizdekilere deprem anında kapalı alanlarda nerelerde nasıl durulması gerektiği
konusunda yardımcı olun.
2) Aşağıdakilerden hangisi sel zararlarını azaltmak için afet sonrası alınması gereken
bireysel önlemlerden değildir?
a) Acil durum malzemelerinizi monte edin.
b) Sel suları ile evinize girmiş olabilecek hayvanlara ve özellikle zehirli yılanlara karşı
dikkatli olun.
c) Duvar, zemin, kapı ve pencerelerinizi inceleyerek çatlak veya diğer hasarların
bulunup bulunmadığını kontrol edin.
d) Binanın çökme tehlikesi içinde olup olmadığına dikkat edin.
e) Sel suları bulaşmış bütün yiyecekleri (konserveler dahil) atın, kesinlikle kullanmayın.
3) Aşağıdakilerden hangisi heyelan ve çamur seli zararlarını azaltmak için afet öncesi
alınması gereken bireysel önlemlerden değildir?
a) Kaymış ya da hareket halindeki alanlardan uzak durun, her an yeniden kayabilir.
b) Çamurun yolundan uzakta bir yönde yüksek bir zemine doğru koşun.
c) Çamur akıntısı veya heyelan sonrası sel gelebileceğini unutmayarak hareket edin.
d) Hasarlı elektrik kablolarını kontrol edin ve ilgili kuruluşlara bildirin.
e) Acil ve doğru bilgi edinmek için pilli radyonuzu dinleyin.
4) Aşağıdakilerden hangisi tsunami zararlarını azaltmak için afet sonrasında alınması
gereken bireysel önlemlerden değildir?
a) Eve girerken dikkatli olun, elektrik tellerini, açıktaki kabloları kontrol edin.
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b) Elektrik teknisyeni tarafından kontrol edilmeden lambaları açmayın, elektrikli aletleri
kullanmayın.
c) Binanın kuruması için kapı ve pencereleri açın.
d) Bütün makineleri garaj veya ahır gibi kapalı bir alana alın.
e) Gıda stoklarınızı kontrol edin, kirlenmiş olabileceğinden bütün taze gıdayı atın.
5) Aşağıdakilerden hangisi volkan zararlarını azaltmak için afet sırasında alınması gereken
bireysel önlemlerden değildir?
a) Yanardağın etkisindeki rüzgaraltı alanlardan kaçının.
b) Çatıları kül yığınlarından temizleyin (binada çökmelere neden olabilir).
c) Hayvanları ve onların yaşamını sürdürecek stokları kapalı barınaklara koyun.
d) Zehirli gazın toplandığı alçak yerlerden sakının.
e) Gözlerinizi korumak için gözlük, toz maskesi veya nefes almanıza yardımcı olacak
nemli bir bez kullanın.
6) Aşağıdakilerden hangisi çığ zararlarını azaltmak için afet sonrasında alınması gereken
bireysel önlemlerden değildir?
a) Sigorta için gerekebileceğinden hasar fotoğrafları çekin
b) Çığa maruz kalmış kişiyi kurtardıktan sonra doğrudan sıcak bir ortama sokmayın.
c) Çığın daha yavaş, yüksekliğinin daha az olduğu kenar kısımlarına ulaşmaya çalışın.
d) Çığ olduktan sonra en kısa zamanda ilgili kişi ve kuruluşlara haber verin.
e) İnsanların çığ altında kalması durumunda arama çubukları ya da uygun araçlarla
bölgeyi tarayın.
7) Aşağıdakilerden hangisi çığ zararlarını azaltmak için afet sırasında alınması gereken
bireysel önlemlerden değildir?
a) Yerden destek alıp yüzme hareketi yaparak akan karın üzerinde kalmaya çalışın.
b) Arabada iseniz araçtaki oksijeni tüketmemek için sigara içmeyin, kibrit yakmayın.
c) Sırt çantası taşıyan kişilerin yüzeyde kalma şansları daha fazladır.
d) Acil yardım malzemeleri stoklayın.
e) Elleriniz ve baş hareketleriniz yardımı ile le hava kesesi oluşturun.
8) Aşağıdakilerden hangisi yangın zararlarını azaltmak için afet sırasında alınması gereken
bireysel önlemlerden değildir?
153

a) Bir gölet veya nehre girin, baş ve vücudunuzu ıslak giysilerle koruyun.
b) Evinizin etrafındaki yanıcı objeleri mümkünse uzaklaştırın.
c) Ev içindeki bütün kapı ve pencereleri kapatın.
d) Evinizse ve etrafına yangın uyarı sistemi yerleştirin.
e) Elektrik ve gaz vanalarınızı kapatın
9) Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi alınması gereken genel bireysel önlemlerdendir?
a) İlkyardım kursları alın.
b) Cenin pozisyonu alın.
c) Binada çatlak olup olmadığını, çatının durumunu, bacaların yıkılıp yıkılmadığını
kontrol edin.
d) İlk dalga ile tehlikeyi atlattığınızı düşünmeyin.
e) Elektrik tellerini, açıktaki kabloları kontrol edin.
10) Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında alınması gereken genel bireysel önlemlerdendir?
a) Kaymış ya da hareket halindeki alanlardan uzak durum, tekrar kayabilir.
b) Pilli bir radyo ile durum hakkında bilgi alarak gelişmeleri takip edin.
c) Binanın kuruması için kapı ve pencereleri açın.
d) Yanık ve tahrişi önlemek için cildinizi örterek koruyun.
e) Gevşek sıvaları ve düşebilecek tavanları kontrol edin.

Cevaplar
1) b, 2) a,

3) e,

4) d,

5) b,

6) c

7) d

8) d

9) a

10) b
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6. AFETLERDE KRİZ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kriz özelliklerini, kriz yönetiminin ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, hangi
dönemi kapsadığını, aşamalarının neler olduğunu, müdahale, iyileştirme, yeniden yapılanma
(yeniden inşa) aşamalarında ne tür çalışmaların yapıldığını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
6.1.

Acil eylem planlaması ne zaman yapılmalıdır?

6.2.

Tahliye yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

6.3.

Müdahale çalışmaları ne zaman başlar ve biter?

6.4.

İyileştirme çalışmaları ne zaman sona erdirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Krizin Özellikleri
Kriz Yönetimi

Müdahale

İyileştirme

Yeniden İnşa

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Krizin yapısını nasıldır?
Kriz
ile
ilgili
olan
kaynakların incelenmesi
Kriz Yönetiminin özellikleri Ders notları ve kaynakların
nedir ve kriz yönetim nasıl incelenmesi
yapılır?

Müdahale aşamasında ne tür Müdahale aşaması ile ilgili
çalışmalar yapılmaktadır?
bölümün ve kaynaklarının
incelenmesi
İyileştirme
aşamasında Ders notları ve sunumlardaki
yapılan
çalışmaların iyileştirme aşaması ile ilgili
kavranması
bölümün çalışılması
Yeniden inşa aşamasında Ders notları ve sunumlardaki
yapılan
çalışmaların yeniden inşa aşaması ile
özellikleri
ilgili bölümün çalışılması
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Anahtar Kavramlar
Krizin özellikleri, kriz yönetimi, müdahale, iyileştirme, yeniden inşa
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Giriş
Afetler, insan yaşamında derin izler bırakan, geri dönülmez değişimlerin yaşandığı
türden olaylarıdr. Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı
bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması haline kriz
denmektedir. Normal sistemi ve toplumun temel değerlerini önemli ölçüde tehdit eden, zaman
baskısı ve stres altında kritik kararlar almayı gerektiren durumları kapsamaktadır. Kriz
yönetimi ise, kriz hali şartları süresince uygulanan, durumu normale döndürmeyi amaçlayan
geçici bir yönetim biçimini ifade eder. Afet yönetiminden farkı, sürekliliğinin olmaması,
belirli bir zamanla sınırlı bulunması, krizi gerektiren olay ve nedenler kalktığında sona
ermesidir (Anon., 2014).
Kısaca, afet yönetiminin aşamalarından biri olan kriz yönetimi, olası tehlikeler ve
risklerden en az zararla çıkmak için yapılacak çalışmaların tümünü kapsar. Afet
başladıktan sonra başlar, afetin etkisi azaldıktan sonra sona erer (Güngör, 2017).

6.1. Krizin Özellikleri
Krizin özelliklerini bilmek, kriz yönetiminin de daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı için
önemlidir. Bu nedenle krizin özellikleri sıralanacak olursa (Tağraf, Arslan, 2003; Erten,
2011);


Krizlerin en temel ayırt edici özelliği, önceden sezilemeyen ani değişiklikleri ifade
etmeleridir. Ani ve beklemedik bu gelişmeler başta karar verme mekanizmalarında
olmak üzere krizden etkilenen bütün bireylerde yüksek oranda stres yaratır. Stres ise
baskı, belirsizlik, endişe ve paniğe neden olur, doğru karar vermede zorluk çekilebilir.



Krizin etkilediği alan ya da yapı ne olursa olsun, olağan durumdan bir kopuşu ifade
ettiği ve beklenmedik bir şekilde geldiği için krizden etkilenen tüm aktörlerin
varlıklarını ve hedeflerini tehdit eder.



Standart karar mekanizmaları krizlerde sorun giderici olmaz. Krize çabuk cevap
vermek, hızlı karar almak ve hareket etmek gerekir. Bu da krizi yönetmede diğer
sorunların yanıa bir de zaman baskısının eklenmesi demektir.
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Meydana gelen durum, mevcut sistemi tehdit eder. Standart karar alma mekanizmaları
ile krizi aşmak mümkün değildir. Bu da karar alıcılarda gerilimi ciddi anlamda stresi
artırır.



Kriz olağanüstü bir dönemi ifade etmektedir. Bu ise kriz oluşum sürecinde, olağan
dönemde bazı hatalı kararlar alındığını, çevresel oluşumların ve değişimlerin yeterince
dikkatle izlenmediğini göstermektedir.
Krizin, her ne kadar ani olarak ortaya çıktığı söylense de bazı krizler dışında

çoğunluğa yakını oluşum sürecinde bazı sinyaller gönderir. Fakat bu sinyallerin yeterince
dikkate alınmaması veya sinyallerin krize ait olduğunun bilinmemesi sonucu kriz ortaya çıkar.
Yani aslında kriz bir süreci ifade eder. Kriz oluşurken geçilen aşamaları iyi incelemek gerekir,
çünkü bu süreçte yer alan aşamaların bilinmesi krizlerin etkin bir şekilde yönetilmesinde
büyük önem taşır. (Tağraf ve Arslan, 2003; Erten, 2011).
Kriz süreci, olayların izlediği seyre göre kriz öncesi dönem, kriz anı ve kriz sonrası
dönem olarak üç evrede incelenebilir (Erten, 2011);

6.1.1. Kriz Öncesi Dönem
Kriz öncesi dönem kriz belirtilerinin ortaya çıkmaya başladığı krizin “potansiyel veya
gizli kriz” olarak adlandırıldığı dönemdir. Bu dönem krizin oluşum nedeni sayılabilecek her
türlü eylem, olay, ölçü ve göstergenin ortaya çıkmasıyla başlayıp, krizin patlak vermesiyle
sona erer. Bu dönemde kriz belirtileri ağırlaşır. Yapılması gereken ilk şey ise kriz risklerini
tanımlayarak krizin ortaya çıkmaya başladığının fark edilmesidir. Krizin oluşum süreci
olarak da adlandırılabilecek bu dönemde kriz süreci körlük, atalet ve yanlış karar ve
faaliyetler aşamalarından oluşur. Bu aşamaların sonucu ise krizle noktalanır (Erten,
2011).


Körlük dönemi (gizli kriz), krizin tanınması gereken dönemdir. Kriz ile ilgili ilk
sinyaller bu dönemde başlar ancak iç ve dış çevreden gelen bu sinyaller algılansalar
bile doğru teşhis etme ve tanımlamada yetersiz kalınır.



Atalet aşamasına gelindiğinde kriz ile ilgili iç ve dış belirtiler iyice ortaya çıkar ancak
örgüt yöneticileri halen bu duruma bir tepki vermezler. Değişim yönünde bir
hareketlilik yoktur. “Krizi yalanlama aşaması” olarak da adlandırılabilecek bu
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aşamada krizi önleme mekanizmaları harekete geçirilirse kriz kontrol edilebilir bir kriz
olarak kalır.


En sonunda sorunlar fark edilmeye başlanır ancak örgütün çevresindeki değişim ve
örgüt içi problemlerin yorumlanamaması yöneticilerin karar vermelerini güçleştirir.
Yanlış karar ve faaliyetler, krizi kontrol edilemeyen bir hale dönüştürür ve krizi
önleme mekanizmaları harekete geçirilemez. Böylece hızla krize doğru sürüklenilir.

İster doğa, ister insan kaynaklı olsun temel amaç krizlerin önlenmesi, önlenemiyorsa
zararlarının en aza indirilmesidir. Bunun yolu ise çağın gereklerine uygun yöntemlerin
kullanıldığı ve kriz sürecini bir bütün olarak gören etkin bir kriz yönetimi anlayışıdır. Böylece
krizleri fırsata dönüştürmek mümkün olabilir (Erten, 2011).

6.1.2. Kriz Anı
Kriz öncesi dönemde sinyalleri algılama, toplama, yorumlama ve tepki verme
görevleri yerine gelmezse krizin oluşması kaçınılmazdır. Kriz anı, krizin ortaya çıktığı ilk
aşama, başka bir deyişle akut dönemidir. Bu an, kriz belirtilerinin sonlandığı ve artık bu
belirtilerin sonuçlarının en şiddetli şekilde ortaya çıktığı ve algılandığı dönemdir. Akut
durum, yani kriz hali ister aniden ortaya çıksın isterse belli bir süreç sonucu, acilen müdahale
edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Ancak müdahale anında bütün kaynakların krizi
önlemek için kullanılması sistemin bütününde dengesizlik ve karışıklığa yol açabilir. Bu
dönemde, krizin etkisiyle, başta krizi yönetenler olmak üzere krizden etkilenen herkeste bir
gerilim ortaya çıkar. Kriz sinyalleri alınıp krize hazırlık yapılmadığı için çözüm bulmada
yetersizlikler ve yöneticiler üzerinde zaman baskısının meydana getirdiği yoğun stres ve
panik havası görülür.
Krizin özelliğine göre ilk müdahalenin yapıldığı bu dönem iki aşamadan oluşur:
Tırmanma aşaması, tırmanmanın durması ve gerileme aşaması. Tırmanma aşaması ilk
şokun ve panik havasının yaşandığı anlardır. Bu dönem ilk müdahalenin gelmesi ile sona erer
ve tırmanma durur. Krizin çözümüne yönelik diğer müdahaleler yapıldığında tırmanma durur
ve gerileme aşaması başlar.
Kriz anı dönemi aynı zamanda, bilgi kirliliğinin ve karmaşanın üst düzeye çıktığı
dönemdir. Bu dönemde hem krizden etkilenen tüm kişi ve kuruluşlar hem de krizi yönetenler
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krizle ilgili açık, net ve doğru bilgi almak isterler. Böylece krizin etkileri ve boyutları hem de
krizden çıkış yolları görülebilir. Bilgi kirliliğinin fazlalığı ise yöneticilerin yanlış kararlar
vermelerine neden olabilir.
Krizi kontrol altına almak ve etkilerini en aza indirmek çok fazla emek ve zaman
gerektirir. Kriz belirtileri fark edilip önceden bir stratejik plan oluşturulmuşsa kriz anı
döneminin etkileri daha yumuşak ve kriz sonrası döneme geçiş daha çabuk olmaktadır (Erten,
2011).

6.1.3. Kriz Sonrası Dönem
Kriz sonrası dönem, krizin artık şiddetini yitirdiği ancak doğurduğu sonuçlar itibariyle
etkilerinin devam ettiği zaman dilimini ifade eder. Kriz artık kontrol altına alınmıştır ve kriz
sonrası iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmalar gelecek dönem için
bu ve benzeri krizlerin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını da belirler. Bu dönem “çözüm veya
çöküş aşaması” olarak da adlandırılabilir. Kriz sonrası dönemde yapılması gereken en
önemli işlerden biri krizin nesnel bir değerlendirmesini yapmaktır. Böylece mevcut sistemin
açıkları daha net görülebildiğinden gelecekteki planlamalar da daha doğru yapılabilir (Erten,
2011). Krizin döngüsel akış şeması Şekil 6.1’de verilmiştir.

163

Koruyucu
Önlemler

Ön Belirtiler

Krizin Başlaması

Görmezden
Gelmek

Yok Saymak

Krizin Akut Hale
Gelmesi

Çözüm Evresi

Çözüm Evresi

Yok Saymak

Krizin
Kronikleşmesi

Çözüm Evresi

Yok Saymak

Sonuçlarına
Katlanmak

Şekil 6.1. Krizin döngüsel akış şeması (Kash ve Darling, 1998).
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6.2. Kriz Yönetimi
Krizler bir yandan tüm sistemi etkileyerek büyük can, mal ve itibar kaybına neden
olurken diğer yandan da daha önce net olarak görülmeyen zaaflar, zayıflıklar ve bozukluklar
net olarak ortaya çıkmaktadır. Büyük veya küçük, bireysel ya da kurumsal, önceden belirti
versin ya da vermesin her kriz, anında müdahale edilmeyi yani yönetilmeyi gerektirir.
Krizlerin evrelerinin uzunluğu ya da kısalığı, krizin nasıl yönetildiği ile yakından ilgilidir.
Kriz yönetiminin temel amacı krizi engellemek, engellemek mümkün değilse en az hasarla
atlatılmasını sağlamaktır. Şekil 6.2’de şematik olarak kriz yönetiminin evreleri özetlenmiştir
(Erten, 2011).

Sinyallerin
Alınması

Hazırlık ve
Korunma

Denetim
Altına Alma

Çözme

İyileştirme

Öğrenme

Şekil 6.2. Kriz yönetiminin evreleri (Erten, 2011).

Kriz yönetimi aşamalarından ilki krizi önleme aşamasıdır. Afet sonrasında çıkacak
krizin önlenmesi için afet sırasında bölgede bulunacak yöneticilerin inisiyatif kullanma
becerilerinin olması çok önemlidir. Bu durunlarda istenmeyen durumların ortaya çıkması
kaçınılmazdır. Öngörülü bir kriz yöneticisi durumu saptamayı başarırsa ikinci aşama olan
krizi çözme aşamasını çok kolay atlatır. Afeti yönetenlerin çok kısa süre içinde şoktan
çıkmaları ve krizi çözmek için sorunları saptayarak verileri değerlendirip krizi büyümeden
önlemleleri gerekir (Erten, 2011).
Olayın boyutları afete dönüşecek izlenimi veriyorsa hemen bir kriz masası kurularak
kriz yönetimi için çalışmalar başlatılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
kriz masasını yönetenlerin işin ehli olmalarıdır. Kriz masası kriz üreten yer değil, çözüm
üreten bir yer olarak görev yapmalıdır.
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Kriz yönetimi konusunda çeşitli yönetmelik ve yönergeler yayınlanmış ve bu konuda
önemli adımlar atılmıştır. Afet bölgelerinde oluşturalacak kriz merkezleri bu yönetmelik ve
yönergelere göre kurulmaktadır. Sistemin başında ise Başkanlık Kriz Yönetim Merkezi
bulunmaktadır.
Başarılı kriz yönetim modellerini örnek almak kadar başarısız yönetimlerden de
dersler çıkarmak bu aşamada başarılı olmak isteyenlere ışık tutacaktır. Bu bağlamda
unutmamak gerekir ki, afet anları gibi karmaşık sorunlara yol açan olaylar karşısında, klasik
kamu yönetiminin katı, hiyerarşik ve devlet merkezli araçlarını kullanan ülkelerde başarılı
yönetim mekanizmaları kurmak oldukça zordur. Müzakereci demokrasiden uzak, devleti
merkeze alan ve toplumun karar verme süreclerine katılımını engelleyen ya da zorlaştıran
yönetimler, toplum ile doğru iletişim kanlları kuramaz, krizlere karşı savunmasız olur. Daha
da önemlisi, kriz yönetiminde başarısız olurlar.
Kriz yönetimi, çok disiplinli bir ekip işi olarak yürütülmelidir. Bu ekibin içinde
psikolojik danışmalların da yer alması gerekir. Psikolojik danışmanlar sadece müdahale ve
iyileşme aşamasında değil önlem aşamasında da önemli katkılar sağlamalıdırlar (Erdur Baker,
Doğan, 2017).

6.2.1 Kriz Yönetiminde Yaklaşımlar
Krizler meydana gelmeden önce sinyaller verirler. Bu sinyallerin değerlendirilmesi,
kriz planlarının yapılması, kriz sonrası iyileştirme döneminin planlanması, krize verilecek
tepki vb. etkinlikler kriz yönetimi yaklaşımlarına göre değişmektedir. Bu yaklaşımlar aşağıda
sıralanmıştır;

6.2.1.1. Proaktif Yaklaşım
Proaktif kriz yönetimi anlayışı kriz öncesi dönemde kriz sinyallerini dikkate alarak
krize daha duyarlı bir biçimde yaklaşılmasını öngörür. Kriz sinyallerinin alınması ve krize
hazırlık aşamaları bu yaklaşımda büyük önem taşır. Bu yaklaşımda, olası kriz durumlarındaki
belirsizliklerle mücadele edebilmek ve mevcut riskleri değerlendirmek için stratejik
düşünmenin ve bu yönde planlar yapmanın önemi büyüktür. Bu aynı zamanda örgütlerin ve
yöneticilerin çevreleri ile sürekli iletişim halinde olmalarını gerektirir. Proaktif bir kriz
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yönetimi geliştirmenin yolu ise doğru ve yeterli bilgi akısını sağlama, katlanılabilir risk
durumunu belirleme, erken uyarı sistemleri oluşturma ve bunları kullanma, planlama yapma
ve bunları uygulanabilir hale getirme, fedakarlıkların sınırını belirleme ve kriz takımları
oluşturmak olarak sayılabilir. Proaktif yaklaşım kriz öncesi dönemde gerekli hazırlıkları
yaptığı için kriz anında öngörülmeyen durumlara daha rahat cevap verebilir. Kriz anının panik
ve şok havasını daha rahat atlatabilir. Bu yaklaşımın bir başka önemli özelliği de krizlerin
fırsata çevrilmesinde büyük rol oynamasıdır (Erten, 2011).

6.2.1.2. Reaktif Yaklaşım
Reaktif (tepkici) kriz yönetimi erken uyarı sinyallerini göz ardı ederek, krize müdahale
etmek için kriz anını bekler. Bir başka ifadeyle kriz anına tepki verilir. Bu yaklaşımda
yönetimin görevi, mümkün olduğunca krizlerin önlenmesi, önlenemez ise etkilerinin en aza
indirilmesi ve hızlı bir şekilde eski duruma dönülmesini sağlamaktır. Buradan hareketle kriz
yönetim sürecinin birer parçası olan önleme, zarar azaltma ve iyileştirme aşamalarının reaktif
yaklaşım çerçevesine girdiği söylenebilir. Tepkici yaklaşım her ne kadar kriz anına yönelik
olsa da etkin bir kriz yönetimi için bu dönemde de uyulması gereken ilkeler mevcuttur.
Birinci hedef, en hızlı bir biçimde krizi sonlandırıp eski duruma dönmek olmalıdır. Bunu
gerçekleştirirken yapılacak uygulamalar yeni problemlere yol açmamalıdır. Bu noktada
mevcut sorunun kaynağının ve olası çözümlerin analiz edildiği bir problem çözme planı
uygulanmalıdır.

Tepkici

kriz

yönetiminde

kriz

öncesi

dönem

yönetimine

önem

verilmediğinden kriz anında etkili müdahale yapılmaz ise kriz kontrol edilemez hale gelir
(Erten, 2011).

6.2.1.3. Krizden Kaçma Yaklaşımı
Bu yaklaşımın temel amacı erken uyarı sistemleri gibi krizi önleme ve denetim altına
alma mekanizmaları harekete geçirerek krize girmemektir. Bir örgüt için en ideal yaklaşım
olmasa da özellikle tehlikeye yönelik krizlerde uygulanabilir bir yöntemdir. Ancak fırsatlara
yönelik krizlerde bu yaklaşım kayıplara neden olabilir. İstenilmeyen durumları etkisizleştirme
ya da kaçma stratejilerini kapsar. Örgütün gelecekte bulunacağı durum, yönetim alanının
temel bilgi ve değerleri, yönetim felsefesi gibi unsurlar bu yaklaşımda oldukça etkilidir.
Örgütün dış çevresini sürekli takip ve kontrol etmek, gelecekle ilgili tahmin ve çıkarımlarda
bulunmak ve elde edilen sonuçlara göre sorunların tanımlanıp etkili çözüm yollarının
bulunmasını sağlayacak örgüt yapısını kurmak bu yaklaşımda önemli rol oynar. Krizden
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kaçma yaklaşımı kriz yönetimi süreci içinde kriz sinyallerinin alınması, hazırlık ve korunma
evrelerinde yapılması gereken faaliyetleri kapsar. Bu bağlamda krizin önlenmesi ve etkin bir
şekilde yönetilmesi için kriz sinyallerini toplayacak ve değerlendirecek mekanizmaların
oluşturulması, bu sinyallerinin değerlendirilmesi ile ortaya çıkan sonuçlara paralel olarak kriz
yönetim sürecini kapsayacak planların yapılması gerekir. Bununla birlikte çevreyi sürekli
analiz edecek, problemleri tanımlayacak ve etkili çözümler üretebilecek, bu çözümleri
gerektiğinde uygulayabilecek esnek yapılı örgütlerin oluşturulması da krizden kaçma
yaklaşımı için önemlidir (Erten, 2011).

6.2.1.4. Kriz Çözme Yaklaşımı
Krizi çözme yaklaşımı kriz öncesi durumu tahmin etme ve krizin çözümü için doğru
zamanda hareket etme anlayışlarının bileşiminden oluşur. Temel amaç en az maliyet ve
kayıpla krizden kurtulmaktır. Krizi başarıya dönüştürmeyi hedefleyen bu anlayış yönetimin
krize aktif müdahalesini de beraberinde getirir. Bu noktada başarı kriz öncesi dönemde
mevcut durumu tahmin etmeye ve problemlerin çözümü için müdahalenin zamanlamasına
bağlıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda krizi yönetebilmek için öncelikle kriz sinyallerinin
önceden alınması için planlar yapılarak erken uyarı sistemleri kurulmalıdır. Kriz anlarında ise
krizi algılama ve teşhis safhaları doğru yapılmalı, krizin yönetimi için etkili bir bilgi toplama
sistematiği oluşturulmalı, örgütün yapısı daha esnek hale getirilerek zaman baskısı ortadan
kaldırılmaya çalışılmalıdır. Her iki yaklaşımın kullandığı araçlar ve yöntemler benzese de
krizi çözme yaklaşımının krizden kaçma yaklaşımından farkı; krizden kaçma yaklaşımında
örgüt mümkün olduğu sürece kriz durumuna düşmemeyi amaçlarken yani bu yaklaşım
daha çok kriz öncesi yönetimi ile ilgili iken; krizi çözme yaklaşımının kriz yönetiminin
bütün aşamalarını kapsamasıdır.

6.3. Kriz Yönetiminin Aşamaları
Kriz yönetimi aşamaları aşağıda sırasıyla verilmiştir;

6.3.1. Müdahale
Bu evrede yapılacak bütün faaliyetler yönetimin tüm kaynaklarının en hızlı şekilde ve
etkili yöntemlerle afet bölgesinde kullanılmasını amaçladığından çok iyi bir koordinasyonu
gerekmekte ve olağanüstü koşullarda uygulanması zorunluluğu, olağanüstü hazırlık, yetki ve
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sorumluluklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu evre, afetin oluşundan hemen sonra anında yapılan
müdahale ile başlar ve bu süreç kısa süreli olabileceği gibi, afetin büyüklüğüne bağlı olarak 12 aylık bir süreyi de kapsayabilir (Şahin, 2009). Müdahaledeki ana hedef söz konusu
faaliyetlerin, en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle gerçekleştirmektir (Gökçe ve
Tetik, 2012). Afet sırasında veya hemen sonrasında, mümkün olan en kısa süre içerisinde çok
sayıda insanın hayatını kurtarma, yaralıların tedavisini sağlama, açıkta kalanların barınma,
beslenme, tahliye, korunma, ısınma, güvenlik, psikolojik destek gibi hayati gereksinimlerini
em kısa sürede ve en uygun yöntemlerle karşılama çalışmalarının tümüdür (Şahin, 2009).
Afetin en kritik ve en önemli aşamasıdır. Çok disiplinli bir ekip çalışması olmak
zorundadır. Artık afet gerçekleşmiş ve tepki dönemi başlamıştır. Afete yapılacak kapsamlı bir
müdahale asla tesadüflere bırakılamaz. Ne kadar iyi hazırlanılırsa o kadar etkili olunacaktır.
İlk iki aşamayı (risk yönetimi) sağlıklı planlayan toplumlar bu aşamayı çok kolay
atlatabilirler. Eğer ilk aşamalar başarısız ise bu aşamada afet büyük bir krize dönüşebilir.
Böyle bir durumda kriz masası çalışanlarına çok büyük görevler düşmektedir. İlke olarak kriz
masası çalışanlarının afete uğramamış olması tercih edilir. Çünkü afete maruz kalmış bir birey
sağlıklı düşünemez ve kriz masası kısa sürede çözüm üreten değil kriz yaratan bir sisteme
dönüşür.
Kriz masasının dışarıdan gelecek insanlarca yönetilmesi en doğru hareket olacaktır.
Ancak afetin ilk aşamalarında bu olamayabilir. İlk ekipler bölgeye vardıkları anda kriz
masasının yönetimini, bölge idarecilerinin de onayını alarak üstlenmeleri gerekir. Çünkü
burada amaç, çok kısa bir zaman dilimi içinde çok fazla can kurtarmak ve hayatın akışını
normale en yakın bir duruma getirmektir. Bu nedenle kriz masası çok iyi yönetilmelidir. Bu
aşamaya ilk müdahale, zor durumda kalanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, ağır
yaralıların nakli, afetzedelerin beslenme, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi konuları
girer. Eğer hazırlık aşamasında halk iyi bir ilk yardım ve basit arama kurtarma eğitimi almışsa
bu aşama daha kolay atlatılabilir. Çünkü özellikle depremde kurtarılanların sadece % 3 gibi
küçük bir kısmını arama – kurtarma ekipleri kurtarmıştır. Geri kalanların tümü enkazdan
komşuları tarafından çıkarılmıştır. İlk 72 saatin çok önemli olduğu depremde insanların
eğitiminin tepkinin olumlu olmasına neden olduğu açıkça ortadadır.
Müdahale aşaması kısaca; ilk haber alımı ve bölgeye ulaşım; güvenliğin sağlanması;
varsa yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. ikincil afetlerin önlenmesi; çevre sağlığı
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ve koruyucu hekimlik; gereksiminlerin belirlenmesi; sağlık ekiplerinin devreye girmesi;
ilkyardım; tedavi; arama – kurtarma ekiplerinin çalışması; haberleşmenin sağlanması; tahliye,
geçici barınma ve bu alanlarının korunması; yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması;
hasar tespiti; tehlikeli yıkıntıların hızla kaldırılması gibi birçok faaliyeti içermektdır (Ergünay,
2009).
Müdahale döneminde ve sonrasında psikolojik danışmanların rolü yadsınamaz. Bu
dönemde toplum, aile ve bireye yönelik, onları güçlendirmeye odaklı, güçlü yanları,
dayanıklılıkları, kapasiteleri ve kendi kendine yeterlilikleri inşa etmeye çalışılmalıdır.
Böylece bireysel ve toplumsal dayanıklılığın artırılması, toparlanmada destek sağlanması ve
gelişebilecek kalıcı psikopatolojiler için tampon oluşturulması hedeflenmelidir (Erdur Baker,
Doğan, 2017).

6.3.2. İyileştirme
Bu aşamada artık afetin kaotik etkileri azalmıştır ama kriz yönetimi devam etmektedir.
Artık hem kriz yöneticileri hem de afetzedeler daha sağlıklı kararlar verebilnektedirler. Bu
aşamanın ana hedefi; afet bölgesinin haberleşme, ulaşım, su, elektrik, uzun süreli geçici
barınma, eğitim, yaşamın normale dönmesi için sosyalleşme çalışmaları gibi bir çok ama
konuyu kapsamaktadır. Arama kurtarma çalışmaları yerini insanları sosyal yaşama hazırlama
çalışmalarına bırakır (Güngör, 2017). Yani iyileştirme aşamasında hedef, 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 kılınmasıdır. 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 ve afetin büyüklüğüne bağlı olarak bir kaç yıl sürebilen bütün
faaliyetler iyileştirme evresinin bir parçasıdır (Gökçe ve Tetik, 2012). Bu dönemde de
psikolojik danışmanların ekip içinde önemli rolleri vardır. Görevleri diğer ekiplerden çok
sonra tamamlanır.
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İyileştirme aşaması afet yönetimi döngüsü içerisinde "risk azaltma" aşaması ile iç içe
gecen bir aşamadır. Her iki aşamada gerçekleştirilen çalışmaların ortak amacı; olası bir afet
tehlikesine karşı sosyal yaşamın bütün kurumlarının hazırlıklı olmasını sağlamaktır. Risk
azaltma aşamasında gelecekte meydana gelebilecek bir afete dikkatler yoğunlaşırken;
iyileştirme aşamasında geleceğe dönük çalışmaların yanında geçmişteki afetin etkilerinin
giderilmesine de çalışılmaktadır. Risk azaltma aşamasındaki çalışmalar incelenirken söz
konusu çalışmaların iyileştirme aşaması kapsamında da gerçekleştirilmesi gerektiği
unutulmamalıdır.

6.3.3. Yeniden İnşa
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). Afet yönetiminin en
son ama en karmaşık aşamasıdır. İnşa kelimesi sadece bina yapımı için değil her türlü
psikolojik ve sosyolojik destek için de geçerlidir. Afetzedeler artık normal yaşama dönmüşler
ve önceliklerini belirlemeye başlamışlardır. Yapılacak çalışmalarla afetzedelerin yaşam
standartlarının en azından afet olmadan önceki duruma, hatta mümkünse daha ileri bir
düzseye getirilmesi amaçlanmalıdır. Bazı araştırıcılar bu aşamayı iyileştirme aşamasına dahil
etmektedirler.
Faaliyetlerin süresi afetin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç yıl sürebilir ve bu süre
içerisinde toplum için gerekli olan ve zarar azaltma safhasında konu edilen bazı faaliyetlerin
de yürütülmesi gerekmektedir. Amaç, afetten etkilenen toplulukların gelecekte de benzer
olaylarla karşılaşmaları halinde aynı olumsuz sonuçlarla yüz yüze gelmemelerini sağlamaktır
(Ergünay, 2009).

6.4. Bütünleşik Kriz Yönetimi
Kriz yönetimi kriz öncesi, kriz anı ve kriz sonrası dönemlerden oluşan bir süreçtir. Bu
dönemler içinde kriz sinyalinin alınması, krize hazırlık ve korunma, krizi denetim altına alma,
krizi çözme, kriz sonrası iyileştirme ve öğrenme evreleri yer almaktadır. Etkin bir kriz
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yönetimi için her dönem ve bu dönemlerde yer alan her evre bir bütün olarak görülmeli ve
gereken önem verilmelidir. Kriz yönetimini sadece kriz anı ve kriz sonrası dönemden ibaret
saymamak, krizlerin meydana gelmeden önce verdikleri sinyalleri algılanıp doğru
yorumlamak gerekir. Böylece krizleri meydana gelmeden önlemek ya da zararlarını en aza
indirmek mümkün olabilir. Bütünleşik bir kriz yönetimi anlayışını hayata geçirebilmek için
stratejik yönetim ve risk yönetimi ilkelerinin iyi anlaşılması ve uygulanması gerekmektedir
(Erten, 2011).
Stratejik yönetim, gelecekle ilgili stratejilerinin belirlenebilmesi için araştırma,
inceleme, değerlendirme, denetleme sürecini ve bu süreç sonunda bir sonuca varılabilmesi ve
planlanan bu stratejilerin uygulanabilmesi için gerekli yapısal ve işlevsel her türlü önlemin
alınarak yürürlüğe konulmasını ifade eder. Risk yönetimi ise krizler meydana gelmeden önce,
krizin zararlarını ve olumsuzluklarını en aza indirebilmek için bu olumsuzlukların
niteliklerinin önceden tespit edilmesi ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesini ifade eder. Bu
çerçevede oluşturulan kriz yönetim modelinde, bütünleşik bir kriz yönetimi anlayışı
yansıtılmaya çalışılır, stratejik yönetim ve risk yönetimi ilkeleri göz önüne alınır (Erten,
2011).
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Uygulamalar
6.1. Afetlerde kriz yönetimi ne zaman başlar ve biter?
6.2. Afetlerde kriz yönetimi aşamasında yapılan çalışmaları inceleyiniz.
6.3. Afetlerde risk yönetimini ve kriz yönetimini yapılan çalışmalar açısından karşılaştırınız.
6.4. Afet yönetiminin yeniden inşa aşamasının neden karmaşık bir aşama olduğunu anlatınız.
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Uygulama Soruları
6.1. Afet yönetiminin yeniden inşa aşaması neden karmaşık bir yapıya sahiptir, araştırınız.
6.2. Krizin özelliklerini inceleyiniz.
6.3. Kriz öncesi dönem kaç aşamada incelenebilir, tekrar ediniz.
6.4. Kriz yönetimi hangi evrelerden oluşur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Krizin tanımını tekar ederek özelliklerini kavradık, kriz sürecini inceledik. Kriz
yönetiminde ne tür yaklaşımlar olduğunu öğrendik. Kriz yönetiminin özelliklerini ve
aşamalarını, bu aşamalarda yapılan çalışmaları, bütünleşik kriz yönetimi yaklaşımını
kavradık.
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Bölüm Soruları
1) Olayların izlediği seyre göre kriz sürecinin evreleri nelerdir?
a) Kriz öncesi dönem, kriz anı, kriz sonrası dönem.
b) Krizin başladığı ilk saat, krizin 3. saati ve krizin 5. Saati.
c) Arama çalışmalarının başladığı, devam ettiği ve bittiği evreler.
d) Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı, devam ettiği ve bittiği evreler.
e) Körlük, atalet, farkındalık ve unutkanlık evreleri.

2) Aşağıdakilerden hangisi krizin özelliklerinden değildir?
a) Krizin yarattığı stres baskı, belirsizlik, endişe ve panik doğru karar vermeyi
zorlaştırabilir.
b) Krizin etkilediği alan ya da yapı ne olursa olsun, olağan durumdan kopuşu ifade
ettiği ve beklenmedik bir şekilde geldiği için krizden etkilenen tüm aktörlerin
varlıklarını ve hedeflerini tehdit eder.
c) Kriz oluşurken geçilen aşamaların iyi bilinmesi krizin etkin yönetilmesinde büyük
önem taşır.
d) Krizler, normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı
bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması halidir.
e) Afet yönetiminin en son ama en karmaşık aşamasıdır.

3) Kriz öncesi dönem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Krizin potansiyel veya gizli kriz olarak adlandırıldığı dönemdir.
b) Krizin oluşum nedeni sayılabilecek göstergelerin ortaya çıkmasıyla başlayıp krizin
patlak vermesiyle sona erer.
c) Bu dönemde yapılması gereken ilk şey ise kriz risklerini tanımlayarak krizin ortaya
çıkmaya başladığının fark edilmesidir.
d) Bu döneme “kriz oluşum süreci” adı da verilebilir.
e) Kriz öncesi dönem gizli kriz, yanlış kararlar ve doğrulama aşamalarından oluşur.
4) Kriz anı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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a) Aynı zamanda bilgi kirliliğinin ve karmaşanın üst düzeye çıktığı dönemdir.
b) Tırmanma aşaması, tırmanmanın durması ve gerileme aşamalarından oluşur.
c) Kriz belirtileri önceden fark edilip strateji plan oluşturulursa bu dönem daha hızlı ve
rahat atlatılabilir.
d) Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı dönemdir.
e) Acilen müdahale edilmesi gereken bir zaman dilimidir.
5) Krizin akış şemasında aşağıdaki maddelerden hangisi yoktur?
a) Krizin başlaması
b) Yok saymak
c) Ön belirtiler
d) Krizin akut hale gelmesi
e) Yöneticilerin istifası
6) Proaktif bir kriz yönetimi geliştirmede aşağıdaki maddelerden hangisi yapılmaz?
a) Doğru ve yeterli bilgi akısını sağlamak
b) Erken uyarı sistemleri oluşturma ve bunları kullanmak
c) Kriz takımları oluşturmak
d) Planlama yapma ve bunları uygulanabilir hale getirmek
e) Fedakar kişileri ekibe almak
7) Reaktif bir kriz yönetimi yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Reaktif (tepkici) kriz yönetimi erken uyarı sinyallerini göz ardı ederek, krize
müdahale etmek için kriz anını bekler.
b) Fırsatlara yönelik krizlerde bu yaklaşım kayıplara neden olabilir.
c) Birinci hedef en hızlı bir biçimde krizi sonlandırıp eski duruma dönmek olmalıdır.
d) Kriz yönetim sürecinin birer parçası olan önleme, zarar azaltma ve iyileştirme
aşamalarının reaktif yaklaşım çerçevesine girdiği söylenebilir.
e) Kriz öncesi dönem yönetimine önem verilmediğinden kriz anında etkili müdahale
yapılmaz ise kriz kontrol edilemez hale gelir.
8) Krizden kaçma yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
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a) Temel amacı erken uyarı sistemleri gibi krizi önleme ve denetim altına alma
mekanizmaları harekete geçirerek krize girmemektir.
b) İstenilmeyen durumları etkisizleştirme ya da kaçma stratejilerini kapsar.
c) Kriz yönetimi süreci içinde kriz sinyallerinin alınması, hazırlık ve korunma
evrelerinde yapılması gereken faaliyetleri kapsar.
d) Krizin önlenmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi için kriz sinyallerini toplayacak ve
değerlendirecek mekanizmaların oluşturulması, bu sinyallerin değerlendirilmesi ile
ortaya çıkan sonuçlara paralel olarak kriz yönetim sürecini kapsayacak planların
yapılması gerekir.
e) Kriz öncesi dönemde gerekli hazırlıkları yaptığı için kriz anında öngörülmeyen
durumlara daha rahat cevap verebilir
9) Kriz çözme yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kriz öncesi durumu tahmin etme ve krizin çözümü için doğru zamanda hareket etme
anlayışlarının bileşiminden oluşur.
b) Temel amaç en az maliyet ve kayıpla krizden kurtulmaktır.
c) Krizi başarıya dönüştürmeyi hedefler.
d) Katlanılabilir risk miktarını belirler.
e) Kriz yönetiminin bütün aşamalarını kapsar.

10) Bütünleşik kriz yönetimi için aşağıdaki ifadelerden hangisi en doğrudur?
a) Sadece kriz anının yönetilmesi hedeflenir.
b) Stratejik ve risk yönetimi ilkeleri göz önüne alınır.
c) Risk yönetimine odaklanılır.
d) Sadece stratejik yönetim anlayışı ekseninde hareket edilir.
e) İyileştirme çalışmaları odaklıdır.

Cevaplar
1) a,

2) e,

3) e,

4) d,

5) e,

6) e,

7) b,

8) e,

9) d,

10) b
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7. ACİL EYLEM VE TAHLİYE PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afet öncesi eylem planlarının hazırlanmasında kat planlarının hazırlanması, buradaki
sorumluların belirlenmesi ve bu sorumluların eğitimi, farkındalık yaratmak için genel seminer
ve diğer eğitimlerin verilmesi, acil müdahale birimlerinin ve yangın alarm sistemlerinin
kurulması, toplanma bölgesinin belirlenmesini çalışmalarını öğreneceğiz. Tatbikatlar
yapılarak bilgilerin pekiştirilmesini nasıl sağlayacağımızı kavrayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
7.1. Afet sonrasında toplanma bölgesinin önceden belirlenmesi neden önemlidir?
7.2. Afet sırasında ilk olarak neden güvenlik çalışmaları yapılır?
7.3. Acil eylem planlaması neden yapılmalıdır?
7.4. Bina kat ve koridor sorumluları nasıl eğitilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Afet Öncesi Eylem
Planlaması

Afet öncesi eylem planları
kapsamında kat planlarının
hazırlanması, sorumluların
belirlenmesi ve eğitilmesi,
acil müdahale birliklerinin
kurulması, yangın risklerinin
belirlenerek alarm
sistemlerinin kurulması
çalışmaları nasıl yapılır?
Afet güvenliği nasıl
sağlanır? Tatbikatlar nasıl
yapılır?

Üniversiteler İçin Acil
Eylem Planı

Üniversiteler için acil eylem
planı hazırlarken nelere
dikkat edilmeli?

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notlarını, videoları ve
sunumları çalışarak, ders
notlarındaki kaynakları
inceleyerek

Ders notlarını, videoları ve
sunumları çalışarak, ders
notlarındaki kaynakları
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar
Acil eylem planı, kat planı, toplanma yeri, alarm sistemi, afet güvenliği, tatbikat
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Giriş
Doğa, insan veya teknolojik olsun her türlü afet sırasında minimum zarar görmek için
maksimum tedbirler almak gereklidir. Afetten en çok zarar görenler afete en yakın olanlar ve
doğrudan afetin etkisine maruz kalanlardır. Afetin etkisi afetten uzaklaştıkça azalır. Afete
yakın olanlar eğer afetin zarar verici etkilerinden çok fazla etkilenmemişse afetin yol açtığı
yan etkilerden etkilenebilirler. Kimi çok büyük hasar görür kimi ise çok az hasarla atlatır.
Afete yakınlık ve uzaklık gözetmeden afet riski olan bölgelerde bulunan herkesin mutlaka bir
“Acil Eylem Planının” olması gerekir. Acil eylem planı olan ve afetlere yakın olan insanların,
acil eylem olanı olmayan ana afete uzak olan insanlardan daha avantajlı olduğunu unutmamak
gerekir. İlkinde afet sırasında nasıl davranılacağı bilindiği için zarar çok az olabilir.
İkincisinde herhangi bir hazırlık olmadığı için afete uzak dahi olsalar zarar görme olasılıkları
daha fazladır. Bu nedenle afetin uzaklığı ve yakınlığı, büyüklüğü ve küçüklüğü hiç
düşünülmeden bireysel ve toplumsal olarak acil eylem planı yapılması zorunlu
olmalıdır.
Acil eylem ve tahliye planları, risk azaltma ve iyileştirme planlarında olduğu gibi
birbirleri ile uyumlu bir şekilde ülke, bölge, şehir ve daha küçük yerleşim birimi düzeyinde
yapılır. Acil eylem gerektirecek her olayın veya afetin değişik sonuçlar yaratması, doğal
olarak acil eylem planlarının da değişik olması sonucunu doğurmaktadır. Örneğin, bir deprem
olayına müdahale amacıyla hazırlanmış bir plan, nükleer kazaya uygulanacak plandan farklı
olabilir. Ancak, acil yardım planlarının da pek çok ortak özellikleri vardır. Bu ortak özellikler
(Ergünay, 2002);


Görev alacak birimler ve personelin, görev, yetki ve sorumluluklarının açıklıkla
belirtilmesi,



Komuta ve kontrol sisteminin açıklıkla belirtilmesi,



Kullanılması gereken imkan ve kaynakların belirlenmesi ve bunlara kolayca
ulaşabilecek sistemlerin kurulması,



Arama-kurtarma, ilkyardım, tahliye, barındırma, lojistik destek vb. gibi alt planların
hazırlanması,



Haberleşme ve ulaşım sistemlerinin belirlenmesi,



Halkı uyaracak, bilgilendirecek ve bilinçlendirecek mekanizmaların kurulması
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olarak sıralanabilir.
Acil eylem planı süreklilik gösteren bir kavramdır. Planlar hazırlandıktan sonra ortaya
çıkan ihtiyaçlar ya da plana yansıyabilecek değişiklikler plana yansıtılmalı ve plan güncel
tutulmalıdır. Çünkü güncel olmaya bir acil eylem planı çalışmayacak, hatta tam tersi olumsuz
sonuçlara bile neden olabilecektir. Planlamada, meydana gelebilecek en düşük olasılığa sahip
sorunlar bile yer almalıdır. Planlamada yönetim ve kontrol mekanizmaları, bilgi akışının nasıl
olacağı ihtiyaç halinde kargaşaya yer vermeyecek şekilde açıkça belirlenmelidir. İyi bir
planlama ve hazırlık aynı zamanda etkili bir müdahalenin de anahtarıdır.

7.1. Afet Öncesi Acil Eylem Planlaması
Acil eylem planları hazırlanırken özellikle riskli gruplar olan çocuklar, yaşlılar
engelliler, hastalar gibi kişiler, evcil hayvanlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

7.1.1. Kat Planlarının Hazırlanması
Afet sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri insanların ne yapacağını
bilemeden panik halinde sağa sola koşturarak hem kendilerine hem de çevresine zarar
vermesidir. Bunu önlemek için tüm modern toplumlarda tek bir şey yapılmaktadır. Olası bir
acil durumda ne yapılması gerektiği planlanmakta, bu planlar insanlara anlatılmakta ve sık sık
tatbikatlar yapılarak bu planların pekişmesi sağlanmaktadır. Bunun için ilk yapılması gereken
şey en büyük binalardan en küçük dairelere kadar bütün alanlarda bir acil eylem planı
yapılmasıdır. Bu planlamanın başlangıcı ise binaların basitleştirilmiş bina ve kat planlarının
hazırlanmasıdır. Mekanın boyutu ne olursa olsun yapılacak bir eylem planı hiç umulmadık bir
zamanda ortaya çıkacak bir acil durumda çok işe yarayacaktır. Bu planda bir afet durumunda
yapılması gereken her şey olmalıdır. Yapılan kat planları üzerinde acil çıkış kapılarının
belirgin olarak gösterilmesi çok önemlidir. Bunun çok basit bir nedeni vardır. Genellikle acil
çıkış kapılarının fazla işe yaramadığını düşünenler çok büyük bir çoğunluktur. Ancak
unutulmaması gereken, panik halinde bırakın acil çıkışı bulmaları insanlar kendi odalarının
kapısını bile bulamamaktadırlar. Bu nedenle belli çıkış noktalarına planlı bir şekilde konacak
fosforlu oklarda oluşan acil çıkış işaretleri, mevcut yapının hızlı bir şekilde sağlıklı olarak
boşaltılması için çok önemlidir. Bu amaçla her birimin mutlaka acil eylem planı yapması ve
bina çalışanlarının herhangi bir afet sırasında acil çıkışı nereden yapacakları konusunda
bilgilendirilmesi şart, aynı zamanda da zorunludur. Kat planları hazırlanırken bina içinde
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hangi odada kaç kişinin çalıştığını bilmek çok önemlidir. İzinli olan personelin isimlerine çok
çabuk ulaşılacak bir sistemin olması çok önemlidir. İzinli personel bilinirse acil boşaltmadan
sonra içeride kimsenin kalıp kalmadığını anlamak daha kolay olur. Ayrıca çıkış sırasında
hangi odaların hangi çıkış kapısına yönelecekleri çok önceden saptanmalı ve bu plan bütün
odalara bildirilmeli ve koridorlara da asılmalıdır. Burada asıl görev kat ve koridor
sorumlularına düşmektedir.

7.1.2. Sorumluların Belirlenmesi
Acil eylem planlamasında bina, kat ve koridor sorumlularının belirlenmesi çok
önemlidir. Bu kişilerin gönüllü, tercihen daha önce afet çalışmalarında yer almış, panikten
olabildiğince uzak, soğuk kanlı ve inisiyatif kullanabilecek kişiler olmasına dikkat
edilmelidir. Sorumlular herhangi bir afet sırasında binaların sağlıklı olarak boşaltılmasının
kilit noktalarıdır. Sorumluların aksaması halinde ortaya ciddi problemler çıkabilir.

7.1.3. Sorumluların Eğitimi
Bina, kat ve koridor sorumlularının herhangi bir afette veya yangın sırasında nasıl
davranacaklarını içeren eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitime bir de ilk yardım
ve triyaj eğitimi eklenmelidir. İlk aşamada farkındalık eğitimleri şeklinde yapılan bu
eğitimlerle afet bilinci artırılmalıdır. Hevesli olanların ise ikinci aşama eğitimden geçerek
hafif arama kurtarma bilgileri edinmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ne kadar iyi olursa müdahale
de en az o kadar başarılı gerçekleşir. Sorumlu personelin belli aralıklarla eğitimler alması acil
eylem planının başarısı için altın kuraldır. Binaların acil durumlarda boşaltılması için büyük
bir öneme sahip olan bu personelin mutlaka yangın ve deprem eğitimi de alması gerekir. Bu
eğitimlerin pekişmesi için tatbikatlar yapılmalıdır.

7.1.4. Seminer ve Eğitimler
En yüksek binalardan en küçük mekanlara kadar bütün yaşam alanlarını paylaşan
bireylere mutlaka “farkındalık eğitimi” verilerek afetler hakkında bilinçlendirilmelerini
sağlamak gerekmektedir. Bu eğitimleri alan kişilerin afetlere bakış açısı değişmekte
yaşamlarını afetlere göre düzenleme bilgisine sahip olmaktadırlar. Bu farkındalık eğitimi ve
seminerleri zaman zaman tekrarlanarak öğrenilenlerin pekişmesi sağlanmalıdır. Özellikle ilk
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yardım eğitimlerini artık modern dünyada yaşayan herkesin mutlaka alması gerekir. Söz
konusu ilk yardım eğitimleri sadece afetlerde değil yaşamın her anında işe yarayacak bilgileri
içermelidir.

7.1.5. Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması
Afet riski yaşayan toplumlarda devlet tarafından afetlere yönelik kurulan ve yönetilen
kurumlar dışında belli sayıda insanların bulunduğu işyerleri, hastaneler, okullar, mahalleler
vb. yerlerde acil müdahale birimleri kurulması çok önemlidir. Olayın boyutu büyük
olduğunda devlet tarafından yönlendirilen kurumların olay yerinde herkese müdahale etmesi
ilk saatlerde veya günlerde zor olabilmektedir. Oysa kurulacak ve hafif arama kurtarma
eğitimi alacak olan küçük birimler hızlı bir müdahale birçok kimsenin canını kurtarabilir veya
büyük maddi kayıpların olmasın önleyebilir. Bu kurulacak acil müdahale birimini daha
önceden saptanan sorumluların oluşturması daha doğru bir yaklaşımdır ama zorunlu değildir.

7.1.6. Yangın Risklerinin Belirlenmesi
Yangın risklerini belirlemek için öncelikle yangının tanımını, nasıl çıktığını,
evrelerini, çıkış nedenlerini, yanma çeşitlerini iyi bilmek, bir başka deyişle bu konuda bilgi
sahibi olmak gerekir. Korunma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sabotaj,
doğa olayları gibi yangın nedenleri bilinirse riskleri belirlemek de kolaylaşacaktır.
Yangın risklerini belirlerken sadece koridor ve bina değil, bölge düzeyinde de riskler
belirlenmeli, gereken önlemler buna göre alınmalıdır. İlk olarak 12.06.2002 tarihinde Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, “Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik”, çeşitli yenilemeler, düzeltmeler ve eklemelerle bu konuya yasal düzenleme
getirmektedir. 12 kısım ve 101 sayfadan oluşan yönetmelikte kısımların içerikleri şöyledir
(www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200712937.pdf, Kaboğlu, 2017):
Birinci Kısım:

Genel Hükümler, Binaların Kullanım ve Tehlike Sınıfları

İkinci Kısım:

Binalara İlişkin Genel Yangın Güvenliği Hükümleri

Üçüncü Kısım:

Kaçış Yolları, Kaçış Merdivenleri ve Özel Durumlar

Dördüncü Kısım:

Bina Bölümlerine ve Tesislerine İlişkin Düzenlemeler

Beşinci Kısım:

Elektrik Tesisatı ve Sistemleri

Altıncı Kısım:

Duman Kontrol Sistemleri
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Yedinci Kısım:

Yangın Söndürme Sistemleri

Sekizinci Kısım:

Tehlikeli Maddelerin Depolanması ve Kullanılması

Dokuzuncu Kısım: Yangın Güvenliği Sorumluluğu, Ekipler, Eğitim, Denetim,
İşbirliği, Ödenek ve İç Düzenlemeler
Onuncu Kısım:

Mevcut Binalar Hakkında Uygulanacak Hükümler

Onbirinci Kısım:

Tarihi Yapılar

Onikinci Kısım:

Son Hükümler

Yangın riskleri, yangından korunmak amacı ile belirlenir. Yangından korunmanın
amaçları ise; tehlikedeki insanların can güvenliğini sağlayarak onlara yangın sırasında acil
çıkış yapmaları için yeterli süreyi sağlamak, yangının başlangıcını ve yayılımını mümkün
olduğunca geciktirmek, yapının çökmesini engellemek, yangın söndürme işlemine başlama
imkanı yaratmak, yangının neden olacağı her türlü kayıp ve hasarı en alt düzeyde tutmaktır
(Yavuz, 2012).
Yangın güvenliğinde başlıca beş taktik vardır (Yavuz, 2012);


Önleme: Tutuşmaları ve yanıcı kaynakları denetim altında tutarak yangın
çıkışlarından sakınmak.



Haberleşme: Tutuşma oluşması durumunda kullanıcıların uyarılmasını ve herhangi
bir aktif yangın korunum sisteminin devreye girmesini sağlamak.



Acil Çıkış: Yapı içinde ve çevre alanlarda bulunan bireylerin ısı ve dumana yenik
düşmeden önce güvenlikli yerlere gidebilmelerini sağlamak.



Sınırlama: Can kaybı ve yapısal hasar olasılığını en aza indirgemek için yangının
olabildiğince küçük bir alanda tutulmasını sağlamak.



Söndürme: Yangının ivedilikle söndürülmesini ve böylece sonuçtaki can ve
malvarlığı kayıplarının en düşük düzeyde tutulmasını sağlamak.
Mantıksal sıra ile düşünülürse bu beş taktikten ilkinin önleme olacağı görülecektir.

Eğer bu taktik başarılı olursa diğer taktiklere başvurmaya gerek kalmayacaktır. Başarısız
olması halinde diğer taktiklere başvurulur. Haberleşme tamamen başarılı olsa bile tek başına
can kurtaramaz ya da mal varlığını koruyamaz. Fakat yangın güvenliğinin sağlanmasında
anahtar rol oynamaktadır. Haberleşme başarılı olursa kaçış ve söndürme girişiminde
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bulunulabilir. Başarısız olması durumunda geçerli olacak taktik ise yalnızca sınırlamadır.
(Yavuz, 2012).
Yangın güvenliği bileşenleri, yangın güvenliğinde başarıya ulaşmak için kullanılan
silahlardır. Bunlar yapının kendisi, mobilyalar, sabit donanımlar ve kullanıcılardır. Bileşenler
sayıca sınırsızdır ve bunların yalnızca ne şekilde gruplandıkları önemli olup duvar
kaplamalarından kullanıcıların yönetilmesine kadar her şeyi kapsayabilir. Her bileşen bir
diğerine ve beş taktiğin tümüne de katkıda bulunabilir. Karşılıklı etkileşimlerdeki bu
karışıklık, yangın güvenliği taktiklerine akılcı bir yaklaşım gerektirir. Bu nedenle yangın
tehlikesini indirgemede alınacak önlemler bütünden izole edilmiş olarak görülmemeli ve her
bir önlemin bütüne olan etkileri düşünülmelidir (Yavuz, 2012).
Yangın güvenliği yönetimi ve yangın stratejisi, risk yönetimi kapsamında
oluşturulmuş olmalıdır. Yangın stratejisi, yangını önlemeyi ve haberleşme, acil çıkış,
sınırlama ve söndürmeyi içeren güvenlik yönetimini kapsamaktadır. Yangın güvenlik
stratejisi, olağan güvenlik süreçlerinin yanı sıra yangın çıkması durumunda yapılacak
eylemleri de belirlemektedir (Yavuz, 202).
Yangına müdahale için sadece koridor sorumlularının değil tüm personelin yangın
tüpü kullanmasını iyi bilmesi gerekir. Bununla ilgili eğitimler ve tatbikatlar yapılması yangın
çıkma riskini minimuma indirecektir. Bu nedenle ilk olarak daha önce saptanan yangına
müdahale ekibinin eğitilmesi çok önemlidir. Binadaki yangın merdiveni çıkışlarının
sorumlularını belirlemek gerekir. Genel olarak güvenlik nedeniyle yangın merdiveni çıkışları
kilitli tutulmaktadır. Çıkışlara yakın yerde çalışan birkaç personeli görevlendirmek bu sorunu
kısmen de olsa çözebilir.
Özellikle acil çıkış yollarının düzenlenmesi yönetmelikte ayrıntılı olarak açıklansa bile
sıklıkla hatalar yapılmaktadır. Bu hataların yapılmamasına dikkat etmek gerekir (Kaboğlu,
2017);


Kullanıcı sayılarının yanlış hesaplanmasından kaynaklanan yanlış kullanıcı yükü
hesapları bu hatalardan biridir. Özellikle alışveriş merkezleri, binanın sonradan başka
amaçla kullanımından kaynaklanan gibi binalarda bu tür hatalara rastlanabilir. Bu da
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doğal olarak acil çıkış yollarının düzenlenmesinde hatta daha kötüsü, tatbikat / ihtiyaç
halinde sorunlar yaratacaktır.


Acil çıkış yollarının düzenlenmesiyle ilgili bir başka sorun da çıkışların engellenmesi
veya kullanılamaz hale getirilmesidir. Yukarıda da söz edildiği gibi acil çıkış
kapılarının

güvenlik

nedeniyle

kilitli

tutulması

sık

karşılaşılan

yanlış

uygulamalardandır.


Acil çıkış yolu üzerindeki kapıların bir kural olarak, çıkış yönünde açılması
gerekmektedir. Aksi halde panik durumunda yığılmalar ve ezilmeler sonucu can
kayıpları yaşanmaktadır.



Yönlendirme işaretlerinin renkleri ve yerleşimlerinde hatalar görülmekte, dekoratif
kaygı veya başka nedenlerle yanlış yerlerde ve yanlış tipte kullanılmaktadır. Bütün
acil çıkış kapılarında, çıkışlara götüren bütün yollarda ve kapılarda yönlendirme
işaretleri bulunmalıdır.



Yangın merdivenlerine, güvenlik hollerine giriş kapılarının veya binanın yangın
kompartımanı duvarlarındaki kapıların kapatıcılarının hiç olmaması veya doğru
çalışmaması bir başka sorundur. Yangından kaçarken özellikle yangın merdivenleri,
yangın güvenlik holleri vb. yangın kompartımanlarının, yangına bir süre dayanım
sağlaması gerekir. Yangından kaçanların kompartıman değiştirerek daha güvenli
oldukları bu bölgelerde, kapıların kendi kendine kapanmasını sağlayacak düzenek
bulunmaması veya sağlıklı çalışmaması durumunda güvenli alan oluşmayacaktır.
Yangın riski değerlendirilirken binadaki potansiyel yangın riski bölgeleri dikkatlice

incelenmelidir. Binanın genel işlevi içinde yer alan alt işlevler farklı riskler ortaya
koyabilmektedir. Bina içinde işlevsel analiz yapılarak yüksek risk bölgelerini belirlemek, bu
bölgeler için ek önlemler almak gerekir. Öte yandan bina içindeki farklı işlevlere bağlı olarak
kullanıcıların da bina içindeki yoğunluk dağılımları değişmektedir.
Yangınla ilgili önlemlerin ve duman kontrolünün, riskli bölgeler dikkate alınarak
düzenlenmesi gerekmektedir. Yapılarda duman kontrolünün amacı şunlardır (Beyhan, 2012)


Duman ve zehirli gazların boşaltılarak can kaybını ve yangının yayılmasını önlemek,



Yangın ortamındaki duman ve sıcaklığı azaltarak söndürme ekiplerinin yangına daha
fazla yaklaşabilmelerini sağlamak, müdahaleyi kolaylaştırmak,
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Havalandırma bacaları sayesinde yangının yatay ilerlemesini yavaşlatmak,



Yanıcı ve alev alıcı bir yoğunluğa ulaşmadan gazların dışarı çıkarılmasını sağlamak
Bina veya bölümlerin tehlike sınıfını belirlemede binanın özellikleri, binada yürütülen

işlemin

ve

faaliyetlerin

niteliği

rol

oynar

(www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200712937.pdf; Beyhan, 2012).
Acil çıkış yolları, bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesindeki caddeye
kadar olan devamlı ve engellenmemiş yolun tamamıdır. Acil çıkış yolları kapsamına; oda
ve diğer bağımsız mekanlardan çıkışlar, her kattaki koridor ve benzeri geçitler, kat çıkışları,
zemin kata ulaşan merdivenler, zemin katta merdiven ağızlarından aynı katta yapı son çıkışına
götüren yollar ve son çıkış dahildir. Bir yangın halinde veya herhangi bir acil durumda,
kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve mekanlardan
geçmek zorunda kalmadan bir acil çıkışa doğrudan erişmeleri için gerekli önlemler
alınmalıdır (www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.200712937.pdf; Beyhan, 2012).
Yangın eğitimi ve müdahalesi dışında yangın vanalarının çalışıp çalışmadığı, yangın
tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılarak dolu olup olmadıkları, tüplerin durması gereken
bölgelerde bulunup bulunmadığı ve tüm personelin yangın tüpü eğitimi alıp almadıkları sık
sık kontrol edilmelidir. Özellikle, patlayıcı, zehirleyici ve radyoaktif madde bulunan binalarda
yangın riski diğer binalara oranla çok fazladır. Üstelik bu maddelerin yaşatacağı sorunlar
yangın basit bir yangına oranla kat kat fazladır. Bu tür malzemelerin bulunduğu ortamlarda
güvenlik önlemleri çok fazla olmalıdır. Açıkta bulunan elektrik kabloları ve depolama alanları
da riskli bölgelerdendir.

7.1.7. Alarm Sistemleri
Acil bir durumda ilk olarak alarm sistemlerinin devreye girmesi gerekir. Bu nedenle
binalarda alarm sisteminin olup olmadığı, eğer varsa çalışıp çalışmadığı çalışmıyorsa
onarılabilecek durumda olup olmadıkları iyi bilinmelidir. Eğer sorun varsa aksaklıkların
giderilmesi ve alarm sisteminin devreye girmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Edinilen
deneyimler, ülkemiz insanının alarm zillerini dikkate almadığını göstermiştir. Bu nedenle
personelin mutlaka alarm zillerini dikkate almaları konusunda uyarılmaları gerekir. Yangında
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ilk 5 dakika, son 5 saate bedeldir. Bu yüzden alarm sistemlerine gereken önem verilmeli ve
yangına ilk müdahale mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır.

7.1.8. Toplanma Bölgesinin Belirlenmesi
Bir afet sırasında acil eylem planı gereği uygulanan boşaltım planı % 100 başarılı olsa
bile dışarı çıkacak kişilerin nerede toplanacağı çok önemlidir. Dışarı çıkacak kişilerin risk
altında olması planın başarısını gölgeler. Özellikle şehirlerde yer alan açık ve yeşil alanlar,
meydanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri vb.), acil kurtarma, müdahale, yardım
gibi desteklerin kentliye afet durumunda verilebilmesi için gerekli olan potansiyel toplanma
alanlarını oluşturmaktadır. Ancak her kentsel boşluk, büyüklük, erişilebilirlik vb.
özelliklerinden ötürü uygun toplanma alanı niteliği taşımayabilir. Toplanma alanlarının hızlı,
kolay ulaşılabilir, yeterince büyük, sağlık kurumlarına ve ana ulaşım güzergahlarına yakın,
jeolojik, jeomorfolojik, litolojik, iklimsel ve meteorolojik özelliklerinin uygun olması son
derece önemlidir. Toplanma alanı belirlerken çevresel risk faktörleri de göz önüne alınmalıdır.
Toplanma bölgesinin binaya yakın olması ve etrafında başka yapıların bulunmadığı geniş bir
alan olması tercih edilmelidir (Şekil 7.1). Liseye kadar olan okullarda okul bahçeleri en uygun
toplanma bölgelerdir. Ancak okulların acil eylem planında dikkat edilmesi gereken en önemli
önemli nokta, afet sonrasında veliler çocuklarını almaya gelinceye kadar çocukların okulda
tutulması, başka bir yolla evlerine gönderilmemelidir.

Şekil 7.1. Afet sonrası toplanma yeri (İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Bahçesi).
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7.1.9. Belgelerin Yedeklenmesi
Afet sonrasında bazı bilgilere hemen erişmek çok kolay olmayabilir. Bu nedenle
önemli evrakların korunması için tedbir alınmalı ve gerekirse yenilenmelidir.

7.1.10. Afet Güvenliği
Herhangi bir afet sırasında ilk olarak güvenliğin devreye girmesi gerekir. Eğer
güvenlik devreye giremezse acil bir durumun afete dönüşme olasılığı çok fazla olabilir. Bu
nedenle afetler için özel güvenlik tedbirleri de alınmalı ve afetlerde güvenlik ile ilgili olarak
güvenlik kuvvetleri kendini daha iyi eğitmelidir.

7.1.11. Tatbikatlar
Tatbikatlar, bir acil durum veya afet halinde yapılması planlanmış olan müdahale
sürecinde yer alacak eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca
gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan
uygulamalardır (AFAD, 2014). Acil eylem planı gereği yapılacak tatbikatların önemsenmesi
ve tatbikatı yapacak olan kurumların işlerini çok ciddiye alması gerekir. Tatbikatlar iş olsun
veya yapılması zorunlu diye yapılmamalıdır. Tatbikatlar için senaryolar hazırlanacaksa
mutlaka gerçeğe çok yakın olmalı ve tatbikatta görev yapanlar gerçek bir afet
çalışmasındaymış gibi tatbikatı ciddiye almalıdırlar. Aksi halde yapılan tatbikatlar amacın çok
dışında kalır ve şova dönüşür. Amaç sürekli tatbikatlar yaparak afetlere karşı toplumun
sürekli uyanık durmasını sağlamaktır. Tatbikatlar senede birkaç kez, senaryolu ya da
senaryosuz, tatbikata katılacaklar için haberli ya da habersiz yapılabilir. Kolaydan zora doğru
bir sıra izlenmesi öğretici olması açısından daha yararlı olacaktır. Tatbikatların sıklığı,
zorluğu ve süresi, kimlerle (çocuklar, hastalar engelliler gibi dezavantajlı kişiler, işyeri
çalışanları vb.) hangi ortamda (okul, işyeri, hastane, site) tatbikat yapıldığına göre değişiklik
gösterebilir.

7.2. Üniversiteler İçin Acil Eylem Planı
Bütün fakülte ve yüksekokulların mevcut durumları ortaya konmalıdır. Mevcut
durumdan yola çıkılarak aşağıdaki maddeler ile ilgili çalışma yapılmalıdır (Güngör, 2017);
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Yerleşkenin, bütün fakülte ve yüksekokulların çevresinin bir haritası çıkarılmalıdır.



Amfilerin ders saatleri çıkarılarak günün hangi saatinde hangi amfide kaç öğrencinin
ders yaptığı saptanarak raporda belirtilmelidir.



Her katın ayrı ayrı planı çıkarılarak bu planlar üzerinde bçıkışlar gösterilmelidir.



Deprem durum planı yapılan bina veya binalardaki koridor sayıları saptanarak bu
koridorlarda kaç kişinin çalıştığı, raporda kesin sayıyla belirtilmelidir.



Tüm sınıf ve koridorların veya katların sorumluları saptanarak raporda belirtilmeli, bu
sorumluların afet sırasında hangi tür görevleri nasıl üstlenecekleri kendilerine
bildirilmelidir.



Acil bir çıkış için, bina veya binalardaki tüm çıkışlar saptanarak raporda
belirtilmelidir.



Acil çıkış yapılacak tüm yerlere acil çıkış levhaları asılarak personel bilgilendirilmeli
ve hangi personelin veya öğrenci grubunun hangi çıkıştan çıkacağı kendilerine
bildirilmeli, raporda bu konuya da yer verilmelidir.



Özellikle yangın tüplerinin sorumluları belirlenmeli ve bu sorumlulara boşaltım
sırasında kendi sorumlu oldukları tüpleri dışarıya çıkarmaları tatbikatlarla öğretilmeli
ve bu plan da raporda belirtilmelidir.



Olası bir yangın için iki adet alarm sorumlusu seçilmeli ve raporda belirtilmelidir.



Acil çıkış sonrasında boşaltılan binadan çıkarılan personel ve öğrencilerin en uygun
toplanma bölgesi saptanmalı ve raporda belirtilmelidir.
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Uygulamalar
7.1. Kat planlarının nasıl hazırlanması gerektiğini araştırınız.
7.2. Tahliye yapılırken nelere dikkat edilmelidir, araştırınız.
7.3. Acil müdahale birimlerinden beklenen çalışmalar nelerdir, tekrar ediniz.
7.4. Acil eylem planı kapsamında yapılacak tatbikatlarda nelere dikkat edilmelidir,
inceleyiniz.

195

Uygulama Soruları
7.1. Üniversitelerde acil eylem planı nasıl yapılır?
7.2. Bir toplanma bölgesi, hangi özelliklere sahip olmadır?
7.3. Afet güvenliği kapsamında ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Acil durum ve tahliye planlamasını neden ve nasıl yapacağımızı öğrendik. Kat planları
hazırlanırken nelere dikkat edeceğimizi, sorumluları nasıl belirlediğimizi ve nasıl eğittiğimizi,
acil müdahale birimlerini nasıl kurduğumuzu kavradık. Yangın risklerinin nasıl belirlendiğini,
yangın güvenliği yönetiminin ne olduğunu, toplanma bölgesinin nasıl belirlendiğini ve ne gibi
özellikler taşıması gerektiğini, tatbikatların nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. Üniversiteler
için acil eylem planının nasıl yapılması gerektiğine değindik.
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Bölüm Soruları
1) Yangın risklerini belirlemek için aşağıdaki bilgilerden hangisine gerek duyulmaz?
a) Yangının tanımını bilmek gerekir.
b) Yangının evrelerini bilmek gerekir.
c) Yangın çıkış nedenlerini bilmek gerekir.
d) Yanma çeşitlerini biilmek gerekir.
e) İnternet tesisatının nerelere çekildiğini öğrenmek gerekir.
2) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te yer alan bölüm başlıklarında
aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
a) Binalara ilişkin genel yangın güvenliği hükümleri
b) Elektrik tesisatı ve sistemleri
c) Duman kontrol sistemleri
d) Binada gece kimlerin nöbet tutacağı
e) Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması
3) Aşağıdakilerden hangisi acil yardım planlarının ortak özelliklerinden değildir?
a) Kullanılması gereken imkan ve kaynakların belirlenmesi ve bunlara kolayca
ulaşabilecek sistemlerin kurulması,
b) Komuta ve kontrol sisteminin açıklıkla belirtilmesi
c) Halkı uyaracak, bilgilendirecek ve bilinçlendirecek mekanizmaların kurulması
d) Sel riski olan bölgelerde özel çalışma yapmak
e) Haberleşme ve ulaşım sistemlerinin belirlenmesi
4) Afet öncesi acil eylem planlaması kapsamında verilecek seminer ve eğitimler için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Eğitimler farkındalık eğitimi şeklinde verilmelidir.
b) Verilen eğitimler zaman zaman tekrarlanarak pekiştirilmelidir.
198

c) Eğitim programına ilk yardım eğitimleri de dahil edilmelidir.
d) İlk yardım eğitimleri enjeksiyon yapma, serum takma gibi konuları da içermelidir.
e) Verilen eğitimleri alan kişilerin afetlere bakış açıları değişmektedir.
5) Aşağıdakilerden hangisi yangından korunmanın amaçlarından değildir?
a) Tehlikedeki insanların can güvenliğini sağlamak.
b) Yangının başlangıcını ve yayılımını mümkün olduğunca geciktirmek.
c) İtfaiyeyi aramak.
d) Yapının çökmesini engellemek.
e) Yangın söndrüme işlemine başlama imkanı yaratmak.

6) Aşağıdakilerden hangisi acil çıkış yollarının düzenlenmesinde sıklıkla yapılan hatalardan
değildir?
a) Özellikle alışveriş merkezleri binalarının sonradan başka amaçla kullanılmasından
kaynaklanan yanlış kullanıcı yükü hesapları.
b) Acil çıkış kapılarının güvenlik nedeni ile kilitli tutulması.
c) Binalara yangın merdiveni yapılması.
d) Acil çıkış kapılarında ve çıkışlara götüren yollarda yönlendirme işaretlerinin
bulunmaması.
e) Acil çıkış yollarına eşyalar koyularak çıkışın engellenmesi.

7) Yapılarda duman kontrolünün amacı için aşaüıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Duman ve zehirli gazların boşaltılarak can kaybını ve yangının yayılmasını önlemek
b) Sigara içme odalarının havalanmasını sağlamak
c) Yanıcı ortamındaki duman ve sıcaklığı azaltarak söndürme ekiplerinin yangına daha
fazla yaklaşabilmelerini sağlamak, müdahaleyi kolaylaştırmak,
d) Havalandırma bacaları sayesinde yangının yatay ilerlemesini yavaşlatmak,
e) Yanıcı ve alev alıcı bir yoğunluğa ulaşmadan gazların dışarı çıkarılmasını sağlamak.
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8) Aşağıdakilerden hangisi bir toplanma bölgesinde olması gereken özelliklerden değildir?
a) Toplanma bölgesi, yüksek ağaçlarlın gölgelediği bir yer olmalıdır.
b) Toplanma bölgesinin etrafında başka yapılar bulunmamalı, geniş bir alan olmalıdır.
c) Toplanma bölgesi binaya yakın olmalıdır.
d) Okullarda, okul bahçeleri en uygun toplanma bölgeleridir.
e) Dışarıya çıkacak kişilerin risk altında olmayacağı bölgeler olmalıdır.

9) Acil eylem planı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Afete yakınlık ve uzaklık gözetmeden afet riski olan bölgelerde bulunan herkesin
mutlaka bir acil eylem planının olması gerekir.
b) Acil eylem planı olan ve afetlere yakın olan insanlar, acil eylem olanı olmayan ana
afete uzak olan insanlardan daha avantajlı durumdadır.
c) Acil eylem ve tahliye planları, risk azaltma ve iyileştirme planlarında olduğu gibi
birbiriyle uyumlu bir şelilde yapılır.
d) Acil eylem gerektirecek her olay veya afet değişik sonuçlar doğurduğundan, acil
eylem planları da değişik olmalıdır.
e) Acil eylem planı bir kez yapıldıktan sonra nesiller boyu kullanılabilir.

10) Yangın güvenliğinde kullanılan taktikler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Önleme – Haberleşme - Acil çıkış – Sınırlama - Söndürme,
b) Önleme – Eğitim – Kaçış - Sınırlama - Söndürme
c) Alarm Sistemleri – Eğitim - Koruma – Haberleşme - Kaçış
d) Tatbikat – Eğitim – Alarm Sistemleri – Haberleşme - Söndürme
e) Tatbikat – Eğitim - Haberleşme – Acil Çıkış - Söndürme

Cevaplar
1) e,

2) d,

3) d, 4) d,

5) c,

6) c

7) b

8) a

9) e

10) a
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8. AFETLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İyileştirmenin ne demek olduğunu, iyileştirme kapsamına hangi çalışmaların girdiğini
öğreneceğiz. İyileştirme çalışmalarının başlıca kaç grupta yürütüldüğünü ve bu gruplarda
yapılan çalışmaları kavrayacağız. İyileştirme çalışmalarından ne tür dersler çıkarmamız
gerektiğini belirleyerek iyileştirme çalışmalarını “iyileştirme” amacıyla yorumlar yapacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Fiziksel iyileştirmenin kapsamını araştırınız.
İdeal bir iyileştirme çalışması planı nasıl olmadır, inceleyiniz.
Sosyal iyileştirmenin kapsamına hangi faaliyetler girmektedir, araştırınız.
Prikolojik iyileştirme hangi çalışmaları kapsamaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

İyileştirme Nedir?

İyileştirme nedir? İyileştirme Ders notları, kaynaklar,
çalışmaları hangi süreci sunumlar ve videolar
kapsar?

İyileştirmenin Kapsamı

İyileştirme kapsamına giren Ders notları, kaynaklar,
çalışmalar nelerdir? Bu sunumlar ve videolar
çalışmalar kapsamında neler
yapılır?

İyileştirme
çalışmalarını Ders notları, kaynaklar,
İyileştirme
Çalışmalarından Çıkarılan daha iyi yönetmek için sunumlar ve videolar
geçmişteki
çalışmalardan
Dersler
çıkarılan dersler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
İyileştirme, fiziksel iyileştirme, ekonomik iyileştirme, psikolojik iyileştirme, travma sonrası
stres bozukluğu
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Giriş
Bir afet sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarının, planlama, organizasyon ve
uygulama açısından başarılı olabilmesi için bu çalışmalara afet öncesi başlanması
gerekmektedir. Afet sırasında yapılması gereken çalışmalar bitirildikten sonra, sıra iyileştirme
çalışmalarına gelmektedir. Bu aşamada iyileştirici önlemlerin alınacağı kaynakların yönetimi
söz konusudur. Afetin bıraktığı hasara göre iyileştirici önlemlerin öncelikleri belirlenmeli ve
bir plan dahilinde ele alınmalıdır. İyileştirme aşamasında yapılacak ikinci işlem, kaynakların
tasfiye edilmesidir. Tasfiye aşamasında kaynakların kullanım oranları saptanmalı, görülen
aksaklıklar tespit edilmeli, bir sonraki acil durumdan önce düzeltilmelidir. Kaynak kullanımı
konusunda edinilen deneyimlerden yararlanılarak Acil Durum Eylem Planları yeniden gözden
geçirilmelidir. Kapsamlı bir iyileştirme planlaması, afet politikasında önemli bir yer
tutmaktadır.

8.1. İyileştirme Nedir?
Toplum ve bireylere ait işyerlerinin ve devlet kurumlarının kendi kendilerine
çalışabilmeleri, normal yaşama dönmeleri ve gelecekte olası tehlikelere karşı korunmalarını
sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasına iyileştirme denir. İyileştirme aşamasında
altyapı ve hizmetlerin tekrar imarına yönelik faaliyetler yapılır. Bu aşamada afetin kaotik
etkileri azalmıştır ama kriz yönetimi halen devam etmektedir. Artık hem kriz yöneticileri hem
de afetzedeler daha sağlıklı kararlar verebilmektedirler. İyileştirmenin aşamaları olarak erken
iyileştirme, orta ve uzun vadeli iyileştirme çalışmalarından bahsedilebilir.

8.2. İyileştirmenin Kapsamı
Afet bölgesinde uzun süreli barınma, eğitim gibi konularda zarara uğrayan birey ve
topluluklara destek verilmesi; ekonomik canlılığın yeniden kazandırılması, sanayinin ve
ticaretin desteklenmesi, haberleşme, ulaşım, su, elektrik gibi altyapının geliştirilmesi, toplum
eğitimi, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin sağlanarak bir an önce yaşamın normale
dönmesi; yaşanacak yeni bir afet olasılığına karşı toplumun daha güçlü hale getirilmesi,
iyileştirme aşamasının ana hedeflerindendir. Arama kurtarma çalışmaları artık yerini, insanları
sosyal yaşama hazırlama çalışmalarına bırakmıştır. İyileştirme çalışmalarının süresi, afetin
büyüklüğü ile doğru orantılı olarak uzayabilir. Bu sırada zarar azaltma çalışmaları da
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yürütülebilir. Aslında afet yönetimi aşamaları doğrusal değil, döngüsel olarak devam eder ve
bir önceki aşamanın sonu ile bir sonraki aşamanın hazırlıkları aynı anda sürdürülebilir.
İyileştirme ve yeniden inşa evresinin temelini hasar tespit çalışmaları oluşturmaktadır.
Hasar tespit çalışmaları, yaşanan mal ve can kaybının belirlenmesine, bu kayıpların ekonomik
bedellerinin çıkarılmasına yönelik olarak yapılmaktadır. Bu aşamada yeni yerleşim
birimlerinin kurulması, istihdam sağlanması, işgücü dağılımı, göç alan ve veren bölgelerin
değişen profilleri değerlendirilmeli, afet öncesi durumla karşılaştırılmalıdır. Bölgenin
geleceğine yönelik sağlıklı kararlar alınabilmesi açısından, tespit çalışmalarının yanı sıra afet
bölgesi halkının sosyoekonomik yapısını belirlemeye yönelik olarak anket çalışmalarının
yapılmasında da yarar vardır. Hasar tespiti sonuçları ve sosyoekonomik analizler, gerek
planlama gerekse inşa sırasında yeniden inşa için kullanılacak önemli verileri oluşturacaktır.
Günümüzde artık dünyada afetin yol açtığı zararların giderilmesinde toptan
iyileştirme kavramı kabul görmektedir. Toptan iyileştirme çalışmalarını üç grupta incelemek
mümkündür; fiziksel iyileştirme, ekonomik iyileştirme ve psikolojik iyileştirme.
İyileştirme çalışmalarında izlenmesi gereken başlıca ilkeler şunlardır;


STK’lar iyileştirme çalışmalarında rol almalıdır,



İyileştirme sürecinde yerel yönetimler de sorumluluk yüklenmelidir,



İyileştirme

ve

zarar

azaltma

arasında

dengeli

kaynak

kullanım

ilkeleri

oluşturulmalıdır.
İyileştirmenin kapsamına giren başlıca alanlar ise;


Erken iyileştirme,



Temel idari ve yerel yönetim fonksiyonlarını yeniden tesis etmek,



Güvenliği sağlamak,



Sosyal uyum ve uzlaşmayı sağlamak,



Ulusal ve yerel ekonomik kapasiteyi geliştirmek.

olarak özetlenebilir.

İdeal bir iyileştirme çalışması planı aşağıdaki adımları içermelidir (Gökçe ve Tetik,
2012);
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1. Organize olmak: İyileştirme çalışmalarında merkezi yönetimden yerel yönetime
koordine halindeki kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve hatta afetzedeler, kısaca
işlerin içindeki bütün katılımcılar organize olmayı başarmalıdırlar. Ülkemizde işlerin sırası ve
nasıl yapılacağı 7269 ve 5902 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatla organize edilmişse de
uygulamada söz konusu organizasyonu kurmak, sarsılmadan yürümesini sağlamak AFAD ile
Valiliklerin temel görevidir.
Büyük afetler sonrası, kimi zaman iyi niyetle kimi zaman ise rol kapma amacıyla bu
çalışmaları farklı şekillerde yapmak isteyen, işlere doğrudan müdahale eden kişi, kurum ve
kuruluşlar ortaya çıkabilir ki geçmiş tecrübeler bu uğraşların zaten zorlanılan organize olma
çabalarını baltaladığını ortaya koymaktadır.
2. Halkın katılımı: Sürdürülebilirliğin katılımcılık ilkesi, meydana gelecek
değişikliklerden etkilenecekleri de sürecin içerisine katarak tamamlanabilir. Örneğin, yer
seçimi aşamasında, afetzedelerin de mantıklı isteklerini dikkate alan bir sistem bu katılımı
sağlamış demektir. Ya da seçilen yerin kendi meraları olduğunu söyleyen diğer bir koyun
insanlarının da isteklerini dikkate almak gerekir.
3. Diğer teşkilatlar ve şubelerle koordineli çalışma: Sürdürülebilirlik ilkelerini
temel alarak ilgili konuların içine, söz konusu iş ve işlemlerle ilgili uzmanları ve uzman
kurum ve kuruluşları dahil eden sistemler başarılı olurlar. Örneğin, hasar tespit konusunda
illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri en fazla yeterli teknik elemana sahip teşkilatsa,
hasar tespit işlerinin içine doğrudan ya da dolaylı olarak dahil edilmelidir. Yapılaşma
aşamasında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) de bu süreçte yer almalıdır.
4. Afet sonrası ortaya çıkan sorunları tanımlama ve anlama: Afetzedelerin
mağduriyetleri giderilirken mevcut gereksinimlerini iyi anlamak ve algılamak önemlidir.
Örneğin, bir köyde hayvancılıkla uğraşan afetzedeye ahırsız konut inşa etmek, ahırı başka
yere konutu başka yere inşa etmek ya da bir köyde 250 m2 konut yapmak sorunu
algılayamamak, tam olarak çözememek anlamına gelir. Afetzedelerin mağduriyetleri
giderilirken farklı birimler farklı zamanlarda görev alırlar. Bir birim kendi sorununu çözerken
diğer bir birim için sorun yaratmamalıdır.
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5. Sorunları irdeleme ve fırsatları tartışma: Saptanan sorunların çözümü alternatifli
olarak tartışılmalıdır. İyileştirme çalışanları ve karar vericileri, alacakları kararların olası
etkilerinin ekonomik sonuçlarını, doğal kaynakları, genel yaşam standardını vb. nasıl
etkileyeceğini düşünmelidir. Örneğin, tarımla uğraşan, köyünde tarlası, bağı bahçesi olan
köylü bir afetzedeyi, ilce belde merkezine isteği dışında taşımak bir çözüm değil problem
yaratmak olacaktır.
Konutların yardım yöntemiyle mi, ihale yoluyla mı ya da TOKİ vasıtasıyla mı
yapılacağı karar verilirken, hem hazine kaynaklarının verimli kullanımı hem de yerel
ekonomiyi canlandırma dikkate alınmalıdır.
6. Amaçları ve hedefleri belirleme: İyileştirme çalışmalarını belirleyen karar
vericiler, iyileştirme planını geliştirirken, kısa ve uzun vadeli meseleleri dikkate almak,
amaçlarını ve hedeflerini iyi belirlemek durumundadırlar. Öyle ki, söz konusu yerleşimlerin
diğer planları (mevcut imar planları, gelişim planları, rekreasyon planları vb.) ile koordineli
çalışmalar üretilirse, bu planlar ile iyileştirme çalışmaları daha kolay başarıya ulaşabilir.
7. Alternatif stratejiler geliştirme: Belirlenen amaçları ve hedefleri gerçekleştirmek
için, mevcut seçenekler ve araçlar, hangi işin hangi sırada yapılacağının belirlenmesi amacıyla
sürdürülebilirlik

ilkeleri

gözden

geçirilir.

İşlerin

çeşitli

aşamalarda

tıkanabileceği

öngörülmeye çalışılarak alternatif çözümler üstünde de durulmalıdır.
8. Eylem planı hazırlama: Yapılacak iş ve işlemler, kimler tarafından hangi aşamada
yapılacağı, bürokratik, idari vb. sıkıntıların nasıl aşılacağı, zamanları ile ilgili bir eylem planı
hazırlanmalıdır.
9. Eylem planında görüş birliği arama: Hazırlanan eylem planı ile ilgili itiraz,
eleştiriler dikkate alınmalı, herkesin görüş birliğine varması hedeflenmelidir. Doğal olarak
son karar, iyileştirme çalışmalarından sorumlu karar verici bürokratların ya da bağlı
bulundukları makamındır, ancak teknik elemanların durum değerlendirmesi ve geçmişten
gelen tecrübeleri, katkıları ve uyarıları çok değerli olabilir ve bunlara zıt kararlar büyük
sorunlar yaratabilir.
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10. Uygulama, gözden geçirme, revize etme: Son olarak, sekizinci, dokuzuncu ve
onuncu adımlarda, öngörüldüğü üzere iyileştirme planı hazırlanır, ilgili çalışma grupları
tarafından tartışılır, ortak görüş birliğine varıldığında ise onay makamına iletilir. Karar verme
aşamasında yukarıdaki kriterlerin bulunması, iyileştirme çalışmalarının daha başarılı sonuç
vermesini sağlayacaktır.

8.2.1. Fiziksel İyileştirme
Yetkililer eşliğinde yapıların gördüğü hasarın resmen tespiti yapılmakta, afetzedelere
uzun süreli geçici barınma imkanları yaratılmaktadır. Altyapının onarımı da yine bu süreçte
gerçekleştirilmektedir.
Afetzedelerin afetten zarar gören evlerinin ve kamu binalarının onarılması ve
gelecekte meydana gelebilecek afetlerin etkilerine karşı güçlendirilmesi, iyileştirme
aşamasında üzerinde ağırlıkla durulması gereken bir konudur. Afetlere dayanıklı yapı üretmek
kadar, afetten hasar görmüş yapıların onarımı ve güçlendirilmesi de önemlidir. Afetten hasar
gören yapıların onarımında yapıya önceki dayanıklılığının kazandırılması; güçlendirilmesinde
ise taşıyıcı sisteme gelebilecek afet etkilerinin daha iyi karşılanması hedeflenmelidir. Afetten
hasar gören yapıların onarımı ve güçlendirilmesi zor, zaman alıcı ve masraflıdır. Bu nedenle
söz konusu çalışmalar gerçekleştirilirken onarım ve güçlendirme projelerinin deneyimli
mühendislerce hazırlanması ve uygulanması gerekir. Hepsinden daha önemlisi, yapıları
herhangi bir afetten sonra onarım ve güçlendirmeye mecbur bırakacak tasarım ve imalat
hatalarından kaçınılmalı, afetlere ilişkin yönetmeliklerde belirtilen koşullara uygun yapılar
yapılmalı, bunların denetimleri sağlanmalıdır.
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Şekil 8.1. Sosyal alanlarla birlikte uzun süreli geçici barınma evleri (Elbeyli)

8.2.2. Ekonomik İyileştirme
Afet bölgelerine yapılan yatırımların üretken ve çoğaltan etkilerinin olması, tüketimi
körükleyen pasif yardım yapılmasından daha önemlidir. Ekonomik yaşamın canlandırılması
ile bölge insanının kendi geçimini sağlamaya başlaması yerel ve merkezi yönetimlerin
afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğünü kısmen azaltacaktır. Merkezi ve yerel
yönetimin kaynak ve personel desteği ile afet bölgesindeki temel hizmetlerin, en kısa
zamanda tekrar başlaması sağlanmalıdır. Bu nedenle, afet öncesinde hazırlanmış projeler ile
afet bölgelerindeki sanayi ve ticari faaliyetin canlandırılmasını öngören uygulamalar, afet
hazırlık çalışmalarının giderek daha ağırlıklı bir bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye’deki afet
hazırlık planlarının edilgen tavırdan vazgeçerek, dünya örneklerinde görüldüğü gibi girişimci
ve düzenleyici bir tutum içine girmesi gerekir. İyileştirme çalışmalarının da, acil durum arama
ve kurtarma çalışmaları gibi, önceden hazırlık konusu olduğu anlayışının yerleştirilmesi
zorunludur.
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8.2.3. Psikolojik İyileştirme
Afet sonrası, toplumlarda ortaya çıkan sosyal sorunların giderilmesi önemli bir
iyileştirme aşamasıdır. Afetzedelerin devam eden sağlık sorunlarının bu aşamada giderilmesi
gerekir. Şayet bölgenin sağlık personeli ve tıbbi malzeme stokları bu hizmetin sunulmasına
yeterli gelmiyorsa merkezi yönetimden veya çevre yerel yönetimlerden destek alınmalıdır
(Erdur Baker, Doğan, 2017). Bu aşamada STK’ların gücü yadsınamaz.
Travmatik yaşamlar, ölüm, ölüm tehdidi, ağır yaralanma ya da bedenin bütünlüğüne
yönelik bir tehdidin ortaya çıktığı ve kişinin kendisinin yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar
olarak tanımlanmaktadır. Afet gibi travmatik olayların da ertesinde geniş bir yelpazede
incelenebilecek farklı tepkiler gözlenir. Bu tür olayların ardından ortaya çıkan psikolojik
tepkilere sınıflandırma sistemlerinde yer verilmesi çok eskilere dayanmamakla birlikte,
yaşanan olayın istemsiz biçimde hatırlanması, uyku bozukluğu, kaçınma davranışları gibi
travma sonrası tepkilerin bulunduğu olgulardan uzun yıllardır söz edilmektedir. Bu tepkiler,
travma sonrasında stres bozukluğu (TSSB) ya da diğer kaygı bozuklukları, depresyon gibi
patoloji ağırlıklı tepkilerden, travma sonrası büyüme adı verilen olumlu tepkilere kadar
farklı görünümler alabilir (Tablo 8.1). TSSB, ağır bir psikolojik travma sonrasında ortaya
çıkan, travmatik olayın tekrar tekrar yaşanması, olayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma
ve artmış uyarılmışlık gibi özgül semptomlarla kendini gösteren bir bozukluk olarak
tanımlanabilir. Travma sonrası büyüme kavramı ise ciddi bir mücadeleyi gerektiren bir
durumun ardından ortaya çıkan olumlu psikolojik değişimi ifade etmek için
kullanılmaktadır (Yılmaz, 2006; Erdur Baker, 2017a).
Bu tepkiler afetin hemen sonrasında gözlendiğinde normal tepkiler olarak kabul
edilirken zamanla yoğunluklarının azalması ve hatta ortadan kalkması beklenir. Ancak bazı
kişilerde bu tepkiler daha uzun süreli bir seyir gösterebilir, patolojiye dönüşebilir ve daha
yakından, uzun süreli profesyonel yardıma gereksinim duyulabilir. Yaşanan afet sonrasında
birey, aile ve toplum düzeyinde travmatik stresin giderilmesi ve önlenmesi özel uzmanlık
gerektiren bir alandır. Özellikle çocuk ve ergenler, sağlık sorunları veya engeli olan,
ayrımcılığa veya şiddete maruz kalma riski olan özel yardıma gereksinimi duyan gruplar
üzerinde dikkatle çalışmak gerekir (Erdur Baker, 2017a).
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Tablo 8.1. Travmatik bir olay sonrasında sık gözlenen tepkiler (Erdur Baker, 2017a)
Duygusal Tepkiler
Şok,

Bilişsel Tepkiler

öfke, Konsantrasyon

çaresizlik, boşlukta güçlüğü,
hissetme,
aşırı

suçluluk,

panik ve utanç

Sosyal Tepkiler

Yorgunluk/bitkinlik,

Afeti

yas, yanlış

uyku uyaranlardan
bozulma, kaçınma,

inançlar veya

yerinde
ve

yabancılaşma, sosyal

tedirginlik,

yaygın geri çekilme, kişiler

ağrılar,

ağrısı, arası

baş

ilişkilerde

çarpıtma/değiştirme, cinsel istekte azalma, çatışmalar
kendine

saygı iştahsızlık,

bağışıklık sorunlar

ve
(aile,

duymama, kendine sisteminde bozulmalar, okul,
olan

inancını mide ve bağırsaklarda güvensizlik,

kaybetme,

kendini sorunlar,

istenmeyen dönmesi

düşünce ve anılar

iş,

evlilik),

gerginlik, şüphecilik,

suçlama, endişelilik çarpıntı, bulantı, baş yargılayıcı
hali,

ani

uykuyu irkilmeler,

kafa sürdürememe,

hissi, yaşadıklarını

ve

hatırlatan

hali, ile ilgili sorunlar, aşırı uyuma, uyuyama duramama

karamsarlık, karışıklığı,

değersizlik

Tepkiler

hafıza düzeninde

ümitsizlik, sinirlilik geliştirme,
hali,

Davranışsal

karar uykusuzluk,

hissizlik, verememe,

korku

Fiziksel/Somatik

ve

ve

göğüs suçlayıcı olma

ağrıları

Afet türleri insanların travmaya verdikleri tepkileri de etkilemektedir. Doğa kaynaklı
afetler örseleyici psikolojik etkilere sebep olurken insan kaynaklı afetler (savaş gibi) uzun
vadede doğa kaynaklı afetlerden daha fazla zarar verir. Ancak insanın insana, özellikle bilerek
verdiği zararı anlayabilmek olayın sadece tanığı olanlar için bile zordur. Araştırmalar doğa
kaynaklı afetlerin yıkıcı etkilerinin en az 18 ay içinde önemli ölçüde azaldığını ortaya
koymaktadır (Erdur Baker, 2017).
Bu aşamada okullar, gerek sosyal rolleri gerekse bünyelerinde barındırdıkları çocuk
sayısı bakımından afet sonrası çok sayıda afetzedeye kolayca ulaşılarak ilk ve sonraki
psikososyal müdahalelerin gerçekleştirilebileceği, afet öncesi önlemlerin alınacağı yerler
olarak dikkati çekmektedir. Afet öncesi ve sonrasında en fazla insana, özellikle de risk
grubunda olan çocuklara ek kısa yoldan ve en hızlı şekilde okullar yolu ile ulaşılabilir. Bu
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nedenle travmatik bir olay olan afetten sonra müdahale sürecinde okullar tartışılamaz bir
öneme sahiptirler. Çocuklar kendilerinin, ailelerinin ve diğer sevdiklerinin güvende
olmadığını düşünerek bazı kaygı ve korkular geliştirebilirler. Bazı travmatik olaylar
sonrasında hepsi olmasa da bazı çocuk ve ergenler uzun dönemde Travma Sonrası Stres
Bozukluğu gibi ciddi psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Bu nedenle risk grubu sayılan çocuk
ve ergenlerle çalışan psikolojik danışmanlara afetlerde önemli sorumluluklar düşmektedir.
Özellikle okullar psikolojik sorun yaşayan öğrencilerin en erken belirlenip izlenebileceği en
uygun ortamlardandır. (Erdur Baker, Doğan, 2017).
Afete maruz kalan insanların tepkileri, afetten sonra geçen süreye göre
farklılaşmaktadır. Bu farklılaşmalar dört döneme ayrılabilir;


Birinci dönem: Afetin hemen ardından ortaya konan tepkilerdir. Bu tepkilerin genel
özellikleri genel şok halidir.



İkinci dönem: Afetzedelerin tepkilerini daha net ortaya koyabildikleri bir dönemdir.
Neler olduğunun ve olayın anlamının farkına varıldığı dönemdir.



Üçüncü dönem: Afet yaşantılarının işlenmesi, afet olayının yarattığı duygusal,
düşünsel ve davranışsal tepkilerin gözden geçirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir.
Bu süreç afet sonrası uyum için önemli ve gereklidir. Afetzede artık olayla kendi
arasına mesafe koyabilmeli ve normal yaşama geri dönebilmelidir.



Dördüncü evre: Afetzedenin tepkilerinin şiddeti azalmaya başlar. Artık gelecekle
ilgili planlar yapmaktadır.
Bu dört dönemin de atlatılması için zamana ihtiyaç vardır. Bu süreçte zaman zaman

geri dönüşler, dirençler görülebilir. Örneğin afetzede yaşadığı stresin etkisiyle olayları inar
etme yoluna gidebilir, bastırabilir veya kaçınma davranışları gösterebilir. Hazır olmadan
günlük yaşantılarına ya da sorumluluklarına geri dönmesi iyileşme sürecini geciktirebilir. Bu
aşamada bir diğer önemli nokta medyanın etkileridir. Özellikle görsel medya, afetzedelerin
algılanmasını

ve

onlara

iletilecek

maddi

ve

manevi

yardımları

önemli

ölçüde

etkileyebilmektedir. Medya çoğu zaman afetzedeleri şok içerisinde, çaresiz, muhtaç gösterme
eğiliminde olabilir. Sansasyonel olayların haber niteliği daha yüksektir (Erdur Baker, 2017a).
Travma sonrası bazı olumlu gelişmeler de gözlenebilir. Travmatik büyüme,
bireylerin afet ve kriz durumlarından sonra değer yargıları, dünyaya bakışlarıyla birlikte
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kendilerini ve yaşamlarını gözden geçirmeleri ve hayata karşı daha olumlu bakış açısı
geliştirmeleri sonucu oluşan durumdur. Bu süreç içerisinde insanlar önceliklerini yeniden
belirleme, hayatlarını daha olumlu yönde değiştirme eğilimi gösterebilirler. Bu eğilimler
kendini daha çok aileye, arkadaşlara ve onlarla geçirilecek kaliteli zamana yönelme,
yaşamlarını daha anlamlı kılma çabaları olarak ortaya çıkmaktadır (Erdur Baker, 2017a).
Afet ve kriz durumlarında uygulanan psikolojik yardım, bilinen psikolojik yardımdan
farklı özellikler gösterir. Özellikle büyük afetlerin ardından gerçekleştirilen psikolojik yardım
müdahalelerinde amaç, sağaltımdan ziyade yaşanan afetin durumunun anlamlandırılmasına
yardım etme ve olabildiğince hızlı bir şekilde normale dönmeyi sağlamaktır. Afet sonrasında
her birey kalıcı psikolojik sorun yaşamaz. Akut dönemde gösterilen tepkilerin büyük oranda
normal olmayan durumda gösterilen normal tepkiler olduğu düşünülür. Bu tepkilerin bir süre
sonra ortadan kalkması beklenir. Ancak bazı bireyler akut dönemden sonra bile bu tepkilerle
baş etmede zorlanabilir. Yapılan çalışmalarda; afetzedelerin %11’inde yaşadıkları olay
sonucu oluşan travmatik stresin minimal düzeyde olduğu, %51’inde orta derecede, %21’inde
ciddi, %18’inde ise çok ciddi derecede travmatik stres tepkilerinin gözlendiği saptanmıştır.
Bu çalışmalar, afet ve kriz deneyimleri sonrası bireylerin ne tür yardımlara gereksinim
duyabildiklerinin anlaşılmasına ve buna bağlı olarak yardım hizmetlerinin planlanmasına
yardımcı olmaları açısından önemlidir (Erdur Baker, 2017b).
Afet sonrasında uzmanlar tarafından sunulacak psikolojik destek hizmetlerinde genel
hedefler şu şekilde özetlenebilir (Erdur Baker, 2017b);


Kişilerin yaşanan olayı anlamlandırmalarını ve baş etmelerini kolaylaştırmak,



Normal yaşama dönmeyi hızlandırmak,



Travmatik olay sonrası ortaya konan psikolojik tepkileri normalleştirmek (davranışsal,
bilişsel ve duygusal tepkilerle baş edebilme),



Afet sonrası oluşabilecek fizyolojik tepkileri anlayabilmek ve kontrol edebilmek,



Travmatik olayın neden olduğu krizin etkilerini en aza indirgemek,



Sahip olunan güçlü yanları ortaya çıkararak krizde baş etmeyi kolaylaştırmak



İşlevsel olmayan düşünce ve davranım örüntülerini fark ederek daha işlevsel olanlarda
değiştirebilmek,



Duygu ve düşünceleri birbirinden ayırt ederek tanımak ve bunları dışa burabilmek,



Bozulan anlamlandırma sistemini yeniden yapılandırabilmek,
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Travmatik bir yaşantıyı takip eden düşünceleri, izlenimleri ve tepkileri ayrıntılı bir
şekilde gözden geçirmek,



Olası travma sonrası stres bozukluğunu (TSSB) önleyebilmek,



Olası başka kriz anları ve travmatik durumlar için hazırlıklı olmayı sağlayabilmek,



Öz yeterlilik ve toplumsal yeterlilik duygusunu teşvik etmek,



Umut aşılamak,



Sosyal destek sistemini güçlendirmek.
Afet sonrası yaşanan sorunları önleme ve iyileştirme çalışmaları bireysel veya grup

müdahaleleri olarak gerçekleştirilebilir. Afetin etkilediği çok sayıda insana en erken ve en
ekonomik yardım götürme ve uzun süreli yardıma gereksinimi olanları belirleyebilme grupla
psikolojik yardım hizmetlerinin en önemli üstünlüklerindendir.

8.3. İyileştirme Çalışmalarından Çıkarılan Dersler
Eski hatalar tekrarlanmamalı, edinilen kötü deneyimlerden yola çıkılarak planlı ve
sürdürülebilir bir kalkınmayı mümkün kılacak biçimde yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
İyileştirme çalışmalarından bugüne kadar çıkarılan bazı önemli dersler şunlardır;


İyileştirme süreci, afetten önce var olan sosyopolitik durumlardan etkilenir.



Yeniden inşa sürecini, teknik ve mühendislik bilgi birikiminden ziyade, ekonomi ve
siyaset belirler.



Geçici iskan, “geçici” olmayabilir.



Yeniden inşa süreci, hızlandırılmış bir kalkınma planı uygulaması gibidir.



Yerleşim birimleri, büyük bir afetten sonra nadiren yer değiştirirler.



Karar vericiler tarafından genellikle en az iki seçenek arasında bir seçimin acilen
yapılması gerektiği düşünülür:
- Konutları çabucak yaparak, afete uğrayan bölgeyi bir an önce afetten önceki
haline döndürmek.
- Bu durumu yaşam standartlarını, çevreyi geliştirmek için bir fırsat olarak
görerek, planlı programlı daha uzun vadede sağlıklı iş ve işlemler yürütmek.



Afet sonrası koordinasyon, afet öncesi bunların tamamını koordine edebilecek bir
birim ile mümkün olabilir.
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İstenmeyen iş ve işlemlerle başa çıkma kapasitesini arttırmak, iyileştirme çalışmalarını
hızlandırır.



Tarım sektörü, hayvancılık sektörü ve kırsal nüfusa yeterince ilgi göstermemek, ciddi
sıkıntılara yol açabilir.
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Uygulamalar
8.1. İyileştirme kapsamına giren başlıca alanlar nelerdir?
8.2. Halkın iyileştirme çalışmalarına katılımı neden önemlidir?
8.3. Afet sonrası çıkan sorunları neden tanımlamamız gerekir?
8.4. Travmatik bir olay sonrasında ne gür tepkiler gözlenir, araştırınız.
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Uygulama Soruları
8.1. İyileştirme nedir? Hangi alt başlıklarda incelenebilir?
8.2. İyileştirmenin amacı nedir?
8.3. Ekonomik iyileştirme kapsamına giren en az 5 faaliyet örneği veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İyileştirmenin tanımını ve sürecini kavradık. İyileştirme aşamasını çalışmalarının
aşamalarını, hangi konuları kapsadığını ve bu konuların kapsamını öğrendik. İyileştirme
çalışmalarından ne tür dersler çıkarabileceğimizi inceledik.

220

Bölüm Soruları
1) İyileştirme çalışmalarından bugüne kadar çıkarılan dersler hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
a) Geçici iskan aşaması bir türlü geçilemeyebilir.
b) Afet sonrası koordinasyon, afet öncesi bunların tamamını koordine edebilecek bir
birim ile mümkündür.
c) İyileştirme süreci, afetten önce var olan sosyopolitik durumlardan etkilenir.
d) Tarım sektörü, hayvancılık sektörü ve kırsal nüfus, konumları gereği daha sonra
ilgilenilmesi gereken grubu oluşturur.
e) Yeniden inşa süreci, hızlandırılmış bir kalkınma planı uygulaması gibidir.

2) İyileştirmenin kapsamında hangi çalışmalr vardır?
a) Afet bölgesinde uzun süreli barınma
b) Afet bölgesinde eğitimin sağlanması
c) Arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi
d) Sanayinin ve ticaretin desteklenmesi
e) Altyapını geliştirilmesi

3) İyileştirme ve yenden inşa evresinin temelini hangi çalışmalar oluşturmaktadır?
a) Hasar tespit çalışmaları
b) Bölgenin haritalandırılması
c) Haberleşme
d) Ulaşım
e) Psikolojik destek hizmetleri

4) İdeal bir iyileştirme çalışması planı adımları aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Halkın katılımı
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b) Sorunları irdeleme ve fırsatları tartışma
c) Eylem planı hazırlama
d) Yardım etmek isteyen herkese görev verme
e) Amaçları ve hedefleri belirleme

5) Aşağıdakilerden hangisi travmatik bir olay sonrasında sık gözlenen bilişsel tepkilerden
değildir?
a) Hafıza ile ilgili sorunlar
b) Yanlış inançlar geliştirme
c) Sinirlilik
d) Yaşadıklarını çarpıtma
e) Konsantrasyon güçlüğü

6) Aşağıdakilerden hangisi travmatik bir olay sonrasında sık gözlenen davranışsal ve sosyal
tepkilerden değildir?
a) Yerinde duramama ve ani irkilmeler
b) Baş ağrısı
c) Afeti hatırlatan uyaranlardan kaçınma
d) Şüphecilik
e) Sosyal geri çekilme

7) Aşağıdakilerden hangisi travmatik bir olay sonrasında sık gözlenen duygusal tepkilerden
değildir?
a) Öfke
b) Suçluluk
c) Ümitsizlik
d) Uyku düzeninde bozulma
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e) Yas

8) Aşağıdakilerden hangisi travmatik bir olay sonrasında sık gözlenen fiziksel/somatik
tepkilerden değildir?
a) Aşırı uyuma
b) Aşırı korku hali
c) Tedirginlik
d) Çarpıntı, bulantı
e) Yaygın ağrılar

9) Ağır bir psikolojik travma sonrasında ortaya çıkan, travmatik olayın tekrar tekrar
yaşanması, olayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma ve artmış uyarılmışlık gibi özgül
semptomlarla kendini gösteren bozukluğa ne ad verilir?
a) Stres
b) Travma Sonrası Stres Bozukluğu
c) Travma Sonrası Büyüme
d) Kaygı Bozukluğu
e) Depresyon

10) Aşağıdakilerden hangisi afete maruz kalan insanların verdiği tepkilerden ikinci döneme
ait tepkileri ifade etmektedir?
a) Afetzedenin tepkilerinin şiddeti azalmaya başlar. Artık gelecekle ilgili planlar
yapmaktadır.
b) Afetin hemen ardından ortaya konan tepkilerdir. Bu tepkilerin genel özellikleri genel
şok halidir.
c) Afet yaşantılarının işlenmesi, afet olayının yarattığı duygusal, düşünsel ve davranışsal
tepkilerin gözden geçirilmesi ve anlamlandırılması sürecidir.
d) Afetzedelerin tepkilerini daha net ortaya koyabildikleri bir dönemdir. Neler olduğunun
ve olayın anlamının farkına varıldığı dönemdir.
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e) Afetzedelerin bir süre içn tepkisiz kaldıkları dönemdir.

Cevaplar
1) d,

2) c,

3) a,

4) d,

5) c,

6) b

7) d

8) b

9) b

10) d
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9. RİSK VE KRİZ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Lojistik kavramını, risk ve kriz yönetiminin evrelerine göre yapılan lojistik
çalışmaların özelliklerini ve lojistiğin aktörlerini öğreneceğiz. İnsani yardım lojistiğinin
özelliklerini kavrayacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
9.1. Lojistik nedir?
9.2. Lojistik ilişkiler ağını açıklayınız.
9.3. Afetlerin oluşum hızları ile lojistik çalışmalar arasında nasıl bir bağlantı vardır?
9.4. İnsani yardım sağlayan şirketler, bu yardımlarını hangi yollardan yapabilirler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
yönetiminin Ders notları, videoları ve
Risk ve Kriz Dönemlerinde Afet
aşamalarına göre yapılan ders notlarında kullanılan
Lojistik
lojistik çalışmalar nelerdir?
kaynaklar
Konu

Kazanım

.
Lojistiğin Aktörleri

Lojistiğin aktörleri nelerdir? Ders notları, videoları ve
Bu
aktörler
nasıl ders notlarında kullanılan
sınıflandırılırlar?
kaynaklar

İnsani Yardım Lojistiği

İnsani yardım lojistiğinin Ders notları, videoları ve
prensipleri nelerdir?
ders notlarında kullanılan
kaynaklar
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Anahtar Kavramlar
Lojistik, lojistik yönetimi, afet lojistiği, yardıma bağımlılık sendromu, insani yardım lojistiği

229

Giriş
Askerlerin ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması sürecinden doğmuş ve
günümüzde çok gelişmiştir. Eski Yunan, Roma ve Bizans uygarlıklarında ihtiyaçların
dağıtımı ve finanse edilmesinden sorumlu subayların oluşturduğu birimlere Logistikas
denilmiştir. Oxford Üniversitesi Sözlüğünde lojistik kelimesi; “Askerlik biliminin personel,
teçhizat, malzeme taşıma, bakım ve sağlanması ile ilgili bir dalı” olarak tanımlanmaktadır.
Eski Yunancada “logisticos”, Latincede de “logisticus” kelimelerinden gelmekte, her iki dilde
de “hesaplama” ya da “matematiksel mantık” anlamını taşımaktadır. Böylece; askerlerin
konak yeri, hesap ve mantık kavramlarının bileşimiyle lojistik kavramı ortaya çıkmıştır
(Önsüz ve Işıktekin Atalay, 2015).
Madde ve malzeme akışını ve depolanmasını, üretimdeki stokları, tamamlanan
mamulleri, bunlarla ilişkili hizmetleri ve bilgileri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla,
üretim noktasından tüketim noktasına planlayan, uygulayan ve etkinliği kontrol eden bir
süreçtir. Lojistik, üretim noktası ile tüketim noktası arasında fark olduğu sürece daima söz
konusu olabilecek bir kavramdır.
Lojistik yönetimi, taşımacılık ve depolama faaliyetlerinin entegrasyonu ile başlamakta
ve bu faaliyetlere gümrükleme, sigorta, paketleme ve katma değerli hizmetler, muayene ve
gözetim, stok yönetimi, sipariş yönetimi gibi unsurları da ekleyerek kapsamını geliştirmektir.
(Önsüz ve Işıktekin Atalay, 2015).
Afetin belirsiz ve karmaşık yapısı etkin bir müdahale için daha iyi ve etkin
müdahaleler gerektirir. Afet yönetiminin ve yardım faaliyetlerinin başarısını belirleyen
anahtar etken stratejik bir sürecin oluşturulmasıyla başlar. Lojistik ve tedarik zinciri
yönetimine baktığımızda, lojistikçilerin müdahil olduğu süreç hazırlık, müdahale ve yeniden
inşayı kapsar. Bütün bunlar da afet lojistiği sürecinin temelini oluşturur.
Afet lojistiğini, kaynağından, yardıma muhtaç insanların tüketimine ulaştırıncaya
kadar gerekli bütün malların, malzemelerin, ilgili bilgilerin, etkin ve uygun maliyetli bir
şekilde, akışının ve depolanmasının planlanması, icrası ve kontrolüne yönelik faaliyetler
oluşturur. Kısaca tanımlanacak olursa, afet lojistiği afetzedelere yardım amacıyla bütün
yeteneklerin, bilgilerin, kaynakların ve insanların harekete geçirilmesini sağlayan sistemler ve
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süreçlerdir. Ya da bir başka deyişle, afet lojistiği, zarar görmüş insanların ihtiyaçlarını
giderebilmek amacıyla malların, eşyaların ve ilgili bilginin ilk üretim noktasından son tüketim
noktasına kadar verimli ve maliyet etkin bir şekilde akışı, depolanması, planlanması,
uygulanması ve kontrolü olarak tanımlanabilir (Cozzolino, 2012; Önsüz ve Işıktekin Atalay,
2015). Bu süreç işletme lojistiğinde olduğu gibi gerekli materyallerin sağlanması, gerektiği
zaman kullanılmak üzere dağıtım merkezlerinde depolanması, gerektiğinde ilgili yerlere
ulaştırılması ve takibi gibi çeşitli lojistik faaliyetleri içermektedir. Ancak, afet lojistiğinin
uygulama alanı, içinde bulunulan şartlar açısından işletme lojistiğinden çok daha zordur
(Tablo 9.1). Özellikle talep ve tedarik konusunda büyük bir belirsizlik söz konusudur. Neyin,
ne zaman, ne miktarda, nereden nereye ve ne sıklıkta gönderileceği çok hızlı bir şekilde
değişim göstermektedir Anlık değişen koşullara göre, gerekli her türlü yardım, malzeme ve
hizmetlerin eksiksiz ve zamanında çoğu zaman çok uzun mesafeler kat edilerek afetzedelere
ulaştırılması büyük önem taşımaktadır. Ancak, genellikle afet nedeniyle ulaşım altyapısı zarar
görmektedir. Havayolu ya da denizyolu seferlerinin izdiham nedeniyle yeterli olmaması ya da
tam kapasiteyle çalışmayan uçaklar, gemiler ile karayolu ve demiryollarındaki altyapı
eksiklikleri, tünel ve köprülerdeki yükseklik sınırları, lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle değişik senaryolara göre alternatif ulaşım
araçları, ulaşım rotaları ve dağıtım kanalları belirlenmelidir (Börühan ve ark., 2012).
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Tablo 9.1. Afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farklar (Ersoy ve Börühan,
2013).
Afet Lojistiği

İşletme Lojistiği

Amaç

Afetzedelerin acılarını hafifletmek

Aktör Yapısı

Faaliyetlerde yer alan birimlerin
birbirleri ile net bir bağlantısı yoktur.
STK’ların ve toplumsal aktörlerin
egemenliği hakimdir.
Hazırlık, anında müdahale ve
iyileştirmeden oluşur.

İşletme maliyetlerini minimize
ederek karlılığı arttırmak
Süreçte bütün paydaşlar her
aşamada koordineli olarak bilgi
paylaşımında bulunurlar.

Süreçler

Temel Özellikler

Tedarik Zinciri Felsefesi

Ulaştırma ve Altyapı

Zaman Etkisi

Bilgi Yönetim Faaliyetleri
Tedarikçi Yapısı

Kontrol

Tedarik ve tedarikçide değişkenlik,
büyük ölçekli faaliyetler, düzensiz
talep, çok kapsamlı acil durum
operasyonlarında olağandışı kısıtlar
Anında müdahale aşamasında “itme
stratejisi” (tedarik edilenlerin afet
bölgesine doğru gönderilmesi)
İyileştirme aşamasında “çekme
stratejisi” (afetzedelerden gelen
talebe göre belirlenen ihtiyaçların
karşılanması)
Afetlerden kaynaklı düzensiz altyapı
nedeniyle, tahmin edilemeyen
yiyecek, giyecek, ekipman, tıbbi
yardımlar vb. transferi söz konusudur.
Meydana gelen gecikmeler yaşamsal
faaliyetleri olumsuz yönde etkiler ve
bazı durumlarda hayati kayıplara
neden olur.
Afetler acil müdahale gerektirdiğinden
yetersiz ve etkin olmayan bilgi, süreç
boyunca kesintiler yaratabilir.
Sınırlı sayıda alternatif tedarikçi
(bazen istenmeyen tedarikçilerle
işbirliği yapmaya zorunlu kalma)
Acil durumlarda faaliyetler üzerindeki
denetim eksikliği vardır.

Tedarik ya da satın alma, üretim,
depolama, pazarlama, satış,
dağıtım, satış sonrası hizmetler vb.
faaliyetlerden oluşur.
Genellikle önceden belirlenmiş
tedarikçiler, düzenli ve tahmin
edilebilir talep.
İtme stratejisi satış öncesi reklam,
halkla ilişkiler, satış geliştirme gibi
tutundurma faaliyetlerini, çekme
stratejisi ise satış anı ve satış
sonrası müşteri hizmetlerini ve
müşteri beklentilerine göre
karşılanan talebi kapsar.
Süreçte görev alan bütün paydaşlar
bellidir ve kendi aralarında
kullandıkları sistemler düzenlidir.
Meydana gelen gecikmeler
nedeniyle ortaya çıkan kayıp ve
hasarlar, genelde işletmelerde
maddi kayıplara neden olur.
Paydaşların talep ve ihtiyaçları
belli olduğundan tedarik, temin,
vb. durumlarda sorun yaşanmaz.
Süreçte görev alan / işbirliği
yapılan tedarikçiler belli
olduğundan istenmeyen
tedarikçiler kritik durumlar dışında
süreçte görev almaz.
Süreç boyunca paydaşların sürekli
bilgi sistemleri ile koordineli bilgi
paylaşımı sayesinde denetim
eksikliği nadiren yaşanır.

Afet yönetimde lojistik çalışmalar en az operasyon kadar önemlidir. Afet lojistiği,
günümüzde üzerinde sürekli çalışılan bir alan olup, yeni yaklaşımlar oluşturulmaktadır.
Yarattığı farklı etkiler sonucu oluşturdukları lojistik çaba gösterme derecelerine göre
en fazla çabadan aza doğru 4 çeşit afet tanımlanabilir (Şekil 9.1) (Cozzolino, 2012);
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Doğal nedenlerle oluşan ve aniden gerçekleşen afetler (depremler, kasırgalar,
hortumlar vb.)



İnsan kaynaklı yıkıcı ve ani gelişen afetler (terör saldırıları, ihtilal, sanayi kazaları vb.)



Doğal nedenlerle ve yavaş gelişen afetler (kıtlıklar, kuraklıklar, yoksulluklar vb.)



İnsan kaynaklı ve yavaş şekilde gelişen krizler (siyasi ve mülteci krizleri vb.)

Afet Özellikleri

Afet Sınıflandırmaları

Afet Nedeni

Afetin tahmin
edilebilirlik ve
oluşma hızı

Afetle

Yıkıcı

r

Eylemler

Doğal

Ani
olan

İnsan
kaynaklı

Ani olan

Salgınlar

Doğal

Krizler
İnsan
kaynaklı

Yavaş

Yavaş

gelişen

gelişen

Lojistik Çaba (En fazladan en aza)

Şekil 9.1. Afet türleri ve oluşum hızları (Cozzolino, 2012).

Afetlere ve yıkıcı eylemlere, yıkım bölgelerinde hızla müdahale edebilmek için,
oluşum hızları nedeniyle yüksek düzeyde bilgi birikimi ve maliyet gerektiren lojistik bir çaba
gösterilmesi zorunludur. Dört çeşit afet de birbiriyle bağlantılı olabilir. Bir felaket (örneğin
deprem), diğer bir afete (salgın hastalık) ve/veya krize (ekonomik kriz) neden olabilir. Bu
nedenle bazen bir afet yerine afetlerden bahsetmek daha uygundur (Cozzolino, 2012).
Farklı afetler farklı yönetim şekilleri gerektirir: Bir bölgenin gelişimi için sağlanan
yardım desteği, açlık ve kuraklıkla mücadele için verilen yardımdan farklıdır. Nükleer bir
kaza veya doğal bir afetin ani oluşumuna yönelik sağlanan yardım, bir mülteci kampının
idamesinden oldukça farklıdır (Cozzolino, 2012).
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Afetlere müdahale iki aşamalı olarak organize edilir (Cozzolino, 2012);


Afet yardımı,



Sürekli yardım çalışmaları.
Çok basit olarak afet yardımı, afetler, yıkıcı eylemler ve salgınlarla uğraşır. Sürekli

yardım çalışmaları ise salgınlar ve krizlerle uğraşır.
Afet yardımları içinde faaliyetlerin başarısını veya başarısızlığını belirleyen en önemli
ancak en pahalı unsur, lojistiktir. Toplam afet yardım maliyeti içinde lojistiğin payının %80
dolayında olduğu tahmin edilmektedir. Dünya yardım kuruluşlarının yıllık toplam 20 milyar
USD harcama kalemleri içinde lojistik pay 15 milyar USD kadardır. Bu nedenle insani yardım
faaliyetlerinde kaynakların etkin ve yeterli kullanımının sağlanabilmesi için afet yardım
programlarında lojistik yatırımların uygun şekilde düzenlenmesi önem kazanmaktadır. Ayrıca
kaynakların daha stratejik kullanımı, insani yardım kuruluşlarının bağış fonlarının artmasını
ve uzun dönemde bağışçıların şüphelerinin giderilmesini sağlayacaktır. İnsani yardım
kuruluşları bütün operasyonları süresince etkin bir gözetim ve izlenme altında olacağından
bağışçılara, yaptıkları bağışların (para, mal vb.) gerçekten ihtiyaç duyan bireylere
ulaştırıldığını kanıtlamak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir konu, bazen afet
sonrası başlayan yardımlar, toplumlarda “yardıma bağımlılık sendromu” oluşturabilmekte
ya da yardımın aynı kalite ve yoğunlukta sürdürülebilirliği zorlaşmaktadır. Yardıma
bağımlılığın salt mağdurlar tarafından oluşturulduğunu düşünmek, sorunun çözümüne
yardımcı olmamanın yanında çözüm yollarının bulunması konusunda da durumu daha
karmaşık hale getirebilir. Eğer bir toplumda yardıma bağımlılık oluşuyorsa, öncelikle
sorgulanması gereken nokta, uygulanan yanlış ve/veya kötü yönetim araçlarıdır
(Cozzolino, 2012).
Potansiyel ilerlemelere daha iyi rehber olmayı sağlamak için bütün lojistik süreci
oluşturan her bir evreyi ayrı ayrı tanımlamak yararlı olacaktır.

9.1. Risk ve Kriz Dönemlerinde Lojistiğin Evreleri
Afetlerdeki lojistik çalışmaların aşamaları afet öncesi hazırlık, müdahale süreci ve
müdahale sonrası lojistik faaliyetler olarak üç kısımda değerlendirilebilir. Afet öncesi
çalışmaları kapsamında planlama, satın alma, nakliye yönetimi ve depo yönetimi yapılır.
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Afete müdahale çalışmaları kapsamında ön değerlendirme yapılır ve ihtiyaçlar tespit edilir
lojistik eylem planı yapılır ve uygulanır, afete müdahale süreci izlenir, değerlendirilir ve
raporlanır. Afete müdahale sürecinden sonra planlama yapılır, malzemeler toplanıp bakımları
yapılır, izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilir.
Zarar azaltma evresi, lojistikçilerin doğrudan katılımlarının yer almadığı, daha çok
hükümetin yetki ve sorumluluklarının söz konusu olduğu evredir.
Hazırlık evresi, afet oluşumu öncesindeki dönemde gerçekleştirilen değişik
faaliyetleri kapsar. Afete yapılabilecek müdahalenin başarısını belirleyen stratejiler içeren çok
hayati bir evredir. Çünkü bütün fiziki çalışmalar, bilgi ve iletişim teknolojisine sahip sistemler
ile bunların aralarında kurulacak işbirliği bu evrede gerçekleştirilir. Afet dönemlerinde gerekli
olabilecek tüm gıda malzemeleri, tıbbi malzemeler, barınma ihtiyaç malzemeleri gibi acil
durum malzemelerinin yurt içi ve yurt dışı tedariklerinin önceden sağlanması, depolanması,
dağıtım planlarının yapılması afet lojistiği hazırlık aşaması faaliyetleri kapsamındadır.
Müdahale evresi, afetin meydana gelmesiyle birlikte anında icrasına başlanan değişik
faaliyetleri kapsar. Bu evrede acil insani yardıma katılanlar arasında etkin bir işbirliği ve
koordinasyon olmalıdır. Potansiyel bağışçılar, tedarikçiler, STK’lar ve diğer ortaklarla
hazırlık evresinde kurulmuş olan bağlantılar afet oluşumuna kadar hazırda bekletilir.
Müdahale aşamasında, afete müdahaleye katılan bütün katılımcıların, maliyet gözetmeksizin
olabildiğince hızlı ve çabuk bir şekilde harekete geçmesi gerekir. İlk 72 saat hayati önem
taşıyan altın saatlerdir. Yapılan araştırmalara göre afet anındaki yardım çabalarının %80’ni
lojistik faaliyetler oluşturmaktadır (Börühan ve ark., 2012). Bu faaliyetlerin ana hedefi; mümkün
olan en kısa süre içerisinde, en fazla sayıdaki insanın hayatını kurtarmak, yaralıların tedavisini
sağlamak ve afetten etkilenenlerin su, yiyecek, giyecek, barınma, ısınma, korunma, güvenlik,
psikolojik destek gibi hayati ihtiyaçlarını en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle
karşılamaktır. Bu safhada yapılacak tüm faaliyetler, ilin veya yetmemesi halinde ülkenin veya
uluslararası yardım kuruluşlarının kaynaklarının zamanında, hızlı ve etkili şekilde afet bölgesinde
kullanılmasını gerektirdiğinden, çok iyi planlama, koordinasyon, yetki, sorumluluk, eğitim ve
deneyimi gerektirmektedir (Eygü ve Karabacak, 2017).

Bu evrede;


Ön değerlendirme ve ihtiyaç tespiti,
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Lojistik eylem planı yapılması ve uygulanması



Müdahale sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmaları yapılır
(Tanyaş ve ark., 2013).
İyileştirme evresi, afet sonrasında gerçekleştirilen rehabilitasyon ve uzun dönemde

sorun üzerine yönelme gibi değişik faaliyetleri kapsar. Afetin etkileri uzun bir dönem devam
eder ve afetzedeler üzerinde ciddi sonuçlara yol açabilir. Afetler uzun dönemde şirket
yönetimleri üzerinde de etkili olabilir. Örneğin, afetin hemen sonrasında taşıma şirketleri
afetin uzun dönem etkilerini öngörerek karayolu taşımacılığından demiryolu taşımacılığına
kayabilir. Kısaca bu aşama müdahale sonrası planlama, malzeme toplama-bakım, atık ve imha
faaliyetleriyle birlikte izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinin tamamı olarak ifade
edilebilir (Kadıoğlu, 2011; Börühan, Ersoy, 2013).

Operasyon performanslarındaki hızın artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi açısından
afet lojistiği akış evreleri arasındaki geçişler de önem taşır (Şekil 9.2).

Müdahale

Afet
Oluşumu

Hazırlık

İyileştirme

Zarar
Azaltma

Afet lojistiği çalışmaları

Şekil 9.2. Risk ve kriz yönetimi dönemlerinde lojistik çalışmalar.

236

Her evre, kendi amacına yönelik olarak tedarik zincirinin iki temel özelliğiyle başarılı
olabilir. Bu özelliklerden ilki beklenmeyen değişikliklere kısa sürede müdahale edebilme,
kıvraklık yeteneğidir; hız ve etkili olma ön plandadır. Diğer özellik ise talebin dengeli ve
tahmin edilebilir olduğu durumlarda azla daha iyisini ve fazlasını yapabilmektir; maliyet ve
tasarruf dikkate alınır.
İnsani tedarik sürecinde etkili olmak, zamandan tasarruf sağlar. Bunun anlamı, daha
fazla hayatın kurtarılması demektir. Daha azla daha iyisini ve fazlasını yapabilmek ise
giderlerde tasarrufu sağlar. Böylece daha fazla afetzedeye yardım edilebilir.

9.2. Lojistik Planlama
Afet lojistiği, planlama aşamasında stratejik lojistik planlamaya benzer şekilde
aşağıdaki sorulara cevap arayarak planlama sürecini kolaylaştırabilir (Börühan ve ark., 2012);


Afetzedeler için yardım/hizmet gereksinimi nedir?



Tedarik zinciri üyeleri arasında operasyonel birleşmelere nasıl ulaşılabilir?



Yardım/hizmet hedeflerine ulaşmayı hangi elleçleme/depolama teknolojileri tesis ve
ekipmanları optimum düzeyde bir yatırımla kolaylaştıracaktır?



Kısa ve uzun dönemde ulaştırma maliyetlerini düşürecek ve afet bölgelerine
ulaştırmayı maksimum seviyede tutacak fırsatlar var mıdır?



Afet lojistiği operasyonlarında maksimum etkinlik kazanmak için hangi bilgi
teknolojileri gereklidir?



En iyi servis ve operasyon hedeflerine ulaşmak için kaynaklar nasıl organize
edilmelidir?
Lojistik planlamanın ilk aşaması olan afet öncesi planlamada hedeflenenler şunlardır

(Börühan ve ark., 2012);


Bütün durumlar için acil durum telefon listesinin oluşturulması,



Afet planında görev alacak kişilerin listelenmesi görev tanımlarının açık bir şekilde
yazılı olarak belirtilmesi,
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Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa ve en uygun güzergahın belirlenmesi ve
haritalanması (talep edilen, satın alınan malzemelerin doğru yere, doğru zamanda,
minimum maliyetle ve güvenli bir şekilde transferini sağlayacak alternatifler),



En kısa sürede en fazla kişinin kurtarılması,



Toplama ve dağıtım sisteminin tasarlanması (ihtiyaçların türü ve miktarı belirlenerek
doğru kişilere doğru ürünlerin ulaştırılmasıyla ilgili süreçler),



En uygun depo sayısının, kapasitesinin ve yerlerinin bulunması (Acil durumlara ve
olası afetlere hazırlıklı olabilmek için temel ihtiyaç malzemelerinin türüne göre
stoklanması ve hazır halde bekletilmesiyle ilgili senaryolar),



Araç ve depo kapasitelerinden en uygun şekilde yararlanma (depolama, ürün
özelliklerine göre taşıma modlarının seçilerek ihtiyaçların en etkin şekilde transferi),



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



Depolama maliyeti optimizasyonu (afet merkezlerine ulaşılması kolay noktaların
belirlenerek transferlerin bu noktalardan yapılması)



Finansal kaynağın planlanması (mevcut finansal kaynaklar ile maksimum afetzedeye
ihtiyaç sağlama).
Afet sırasında ve afet sonrasındaki süreç akışı ise aşağıdaki gibi sıralanabilir (Börühan

ve ark., 2012);


Ön değerlendirme ve ihtiyaç tespiti (afet öncesi yapılan planlar ve hazırlıklar ile afet
anındaki ön değerlendirme neticesinde, afet müdahale ve yardımlar sürecinde talep
edilen malzemelerin afet bölgesine ihtiyaç duyulan bilgi, malzeme ve insan
kaynağının en kısa zamanda bölgeye ulaştırılması, düzenli ve doğru bilgi akışıyla
sağlanır),



Lojistik eylem planı (afetin meydana geldiği bölge göz önüne alınarak malzeme ve
insan kaynaklarının bölgeye en uygun ulaşım şeklinin belirlenmesi, benzer şekilde
ihtiyaçların ulaştırılma ve depolama şeklinin belirlenmesi),



Lojistik eylem planının uygulanmaya konulması (belirlenen güzergah planı
doğrultusunda mevcut malzeme, personel ve ekipmanın afet bölgesine sevki),



Müdahalenin izlenmesi ve değerlendirilmesi (faaliyetlerde yer almayan bir komisyon
tarafından afet sürecinin değerlendirilip analiz edilmesi sonucunda sonuçların
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raporlanarak bir sonraki durumlarda, ihtiyaç durumunda başvurulmak üzere
saklanması) aşamalarından oluşur.
Risk ve kriz yönetimi çok hızlı bir şekilde değişen koşullara göre zamanında, eksiksiz
ve tam yerinde yapılması gereken müdahaleleri içeren, bilginin eş zamanlı kullanıldığı
koordinasyon halindeki bir ekip çalışmasını gerektiren faaliyetlerdir. Afet yönetiminde lojistik
faaliyetler arasındaki koordinasyon, planlamadan, afetzedeye yardım ulaştırılıncaya kadar
geçen aşamalardaki öngörü, planlama, stok yönetimi, sipariş işleme, satın alma, tedarik
yönetimi, kalite kontrol, muayene - test, müşteri hizmetleri, elleçleme ve filo yönetimi gibi
bütün

faaliyetler

arasında

sağlanmalıdır.

Faaliyetlerin

eşgüdümlü

yürütülmesi

ve

koordinasyonu, doğru yerde ve doğru zamanda olma prensibinin en önemli kilit noktasıdır.
Aynı zamanda hem maddî hem de manevî bakımdan yıkıma uğramış insanların yeniden
hayata döndürülmesinde ve kurtarılmasında büyük önem taşımaktadır (Börühan ve ark.,
2012).
Gelişmiş ülkelerde afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılan çalışmalar birbirleriyle
bağlantılı kesintisiz bir süreçtir. Bu ülkelerde afetle ilgili yönetimlerin yapılandırılmasında en
küçük yerel birimlerin esas alındığı, merkezî yönetimlerle yerel yönetimler arasında dengeli
bir işbirliğin oluşturulmuştur (Börühan ve ark., 2012).

9.3. Lojistiğin Aktörleri
Lojistik yönetim; kültür, amaç, ilgi, yetki, kapasite ve lojistik deneyim yönünden
oldukça farklı aktörlerden destek alır. Başlıca aktörler hükümetler, ordu, yardım kuruluşları,
bağışçılar, STK’lar ve özel sektör firmalarıdır (Şekil 9.3). Bunlar arasında lojistik hizmet
sağlayanlar en önemlileridir (Cozzolino, 2012).
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Hükümetler

Yardım
Kuruluşları

Ordu

Bağışçılar

STK'lar

Lijistik
Şirketleri

Diğer
Şirketler

Şekil 9.3. Lojistik ilişkiler modeli (Cozzolino, 2012).

Hükümetler (ev sahibi, komşu ülke, diğer ülke hükümetleri) afet sonrası faaliyetleri ve
seyyar kaynakları güçlendirerek insani lojistik akışını harekete geçirirler. Gerçekte, ev sahibi
hükümet izin vermedikçe ulusal yardım kuruluşları ve ordu dışında hiçbir kurum ya da
kuruluş afette faaliyet gösteremez. Bu nedenle ev sahibi ülkenin vereceği izinler diğer
ülkelerin afet yardımlarına katılımı açısından önemlidir. Bu oldukça hassas bir konudur,
çünkü ev sahibi ülkenin uluslararası toplumla veya komşu ülkelerle ilişkilerinin niteliğine
bağlı olarak diğer ülkeler kısıtlamalar veya engellerle karşılaşabilir. Yardım süreçlerindeki
diğer bir önemli konu da ev sahibi ülkenin taraf olduğu uluslararası hukuk ve
organizasyonlardır (Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, Asya Pasifik
Ekonomik İşbirliği, Arap Birliği, Afrika Birliği g.).
İnsani lojistik ortamında özel sektör şirketlerinin katılımı giderek artmaktadır.
Şirketler aşağıdaki rollerde bulunabilirler;


Bağışçılar: Bağışçı olarak bir şirket, yardım faaliyetlerine parasal destek sağlayabilir.



Toplayıcılar: Toplayıcı olarak bir şirket, müşterilerinden, çalışanlarından ve
tedarikçilerinden parasal bağışlar toplayarak yardım faaliyetlerini destekleyebilir.
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Tedarikçiler: Tedarikçi olarak bir şirket, bir satış sonrasında veya tamamen
sağduyulu olduğundan, yardım faaliyetlerine bedava mal ve hizmetlerinden sunabilir.

9.4. İnsani Yardım Lojistiği
İnsanları etkileyen afet ve acil durumlarda insani yardım malzemelerinin lojistiğine
insani yardım lojistiği adı verilmektedir. İnsani yardımı lojistiğinde önemli olan;


Doğru malzemeyi,



Doğru kişiye,



Doğru miktarda,



Doğru şekilde,



Doğru zamanda



Doğru yerde

ulaştırabilmektedir.
Lojistiğin yedi kuralından biri olan doğru maliyet terimi özellikle afet anında
uygulanan insani yardım lojistiğinde söz konusu değildir. İnsani yardım lojistiğinin; afet
yönetiminin hazırlık, müdahale, iyileştirme ve yeniden kurma aşamaları ile paralellik
göstererek uygulanması gerekmektedir.
İnsani yardım lojistiği kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler şunlardır
(Tanyaş ve ark., 2013);


Afet çeşidine göre ülke, bölge, kent ve ilçe bazında tehlike olasılığına göre
kaybedilecek değerleri oluşturan risklerin ve şiddetinin dinamik senaryolar bazında
hesaplanması, belirsizliklerin mümkün olduğunca belirli hale getirilmesi,



Risk ve şiddete göre etkilenecek insan sayısı ve özellikleri ile gereksinim duyulacak
can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve
psikolojik destek yardım malzemesi miktarlarının mevsimsel özelliklere ve zamana
(1.saat, 3.saat, 24.saat, 1.hafta, 1.ay, vb.) göre belirlenmesi,



Yardım malzemelerinin (medikal çanta, kişisel ihtiyaç, anestezi seti, vb.) mümkün
olduğunca standardize edilmesi, tedarik kaynaklarının, temin şekli ve sürelerinin
belirlenmesi,
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Gereksinim duyulacak yardım malzemelerinin özellik ve miktarlarına göre depo yer,
özellik (fiziki koşullar) ve büyüklüklerinin matematiksel model ile belirlenmesi,



Depoların afetten etkilenmeyecek ve afete yanıt hızının en yüksek düzeyde olmasını
sağlayacak yerlerde olmasına dikkat edilmesi,



Afet bölgelerinin hangi malzemenin hangi depodan hangi sırayla besleneceğinin
belirlenmesi,



Afet bölgesine; herkesin, her türlü yardımı göndermesi karmaşıklığının giderilmesi,
yardımların; öncelikle belirli sırayla belirli depolarda toplanması, tasnif edilmesi ve
zamanı geldiğinde gönderilmesine yönelik bağış ve kaynak yönetim sisteminin
oluşturulması,



Bölgenin özelliklerine göre taşımacılık zincirinin, havalimanı ve gümrük noktalarının,
araç yükleme planlarının belirlenmesi, duruma göre helikopter gibi özel amaçlı taşıma
araçlarının kullanılması,



Erken uyarı sisteminin lojistik sistem ile entegrasyonu,



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



Depo ve taşımada güvenliğin sağlanması,



İlk müdahalede gerekecek çadır, battaniye, yatak vb. malzeme gereksinim
miktarlarının bilimsel yöntemlerle belirlenerek bölgesel afet lojistik depolarının itme
esaslı ilkelere göre oluşturulması (Tedarik zinciri yönetimindeki ürün/hizmet akışı
“itme sistemi” esasıyla üreticiden müşteriye doğru “arz yönlü” ya da “çekme
sistemi” esasıyla müşteri gereksinimlerinden üreticiye doğru “talep yönlü”
olmaktadır.),



Gereken noktada, gereken zaman ve miktarda yardım malzemesi dağıtımını ihtiyaç
noktalarına yakın geçici dağıtım merkezleri yoluyla sağlayacak şekilde mümkün
olduğunca çekme esaslı tedarik zincirinin (tedarik ağının) oluşturulması,



Operasyon, araç, kap ve dayanıklı tüketim malzemelerin izlenmesi, öngörülemeyen
gelişmelere göre hızlı önlemler alınması için mümkün olduğunca ortak iletişim
standartları, ortak yardım gereksinim portalı, coğrafi bilgi sistemleri ve kablosuz
bilişim teknolojilerinin kullanılması,



Barınma, çöp toplama, dezenfeksiyon, vb. standartların bölge özelliklerine göre
belirlenmesi,



Bölge ve bölge dışındaki insan gücü ve altyapı kaynaklarının etkin kullanılması,
iletişim ve koordinasyonunun sağlanması,
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Gerçekleştirilecek faaliyetlere göre akredite edilmiş kuruluşların ve uzman lojistik
takımların oluşturulması,



Lojistik

sektöründen

uzmanlıklarına

göre

destek

alma

yönetim

sisteminin

geliştirilmesi (soğuk zincir, gıda, atık, moloz, vb.),


Lojistik takımlar arası koordinasyonun sağlanması,



Kurulmakta olan lojistik köy/merkezlerin insani yardım lojistiği açısından bakılarak
tasarımlanması ve ruhsatlandırılması, bu merkezler içinde bir afet lojistik alt yapısının
oluşturulması,



Afet lojistiğine ilişkin bütün istatistiki verilerin toplanması ve değerlendirilmek üzere
muhafazası.
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Uygulamalar
9.1. Afet lojistiği nedir, araştırınız.
9.2. Lojistik yönetimi nedir, tekrar ediniz.
9.3. Risk ve kriz dönemlerinin alt aşamalarının hangisinde lojistik çalışmaya gerek
duyulmamaktadır, araştırınız.
9.4. Hükümetler arasındaki ilişkinin afet lojistiğine etkisini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
9.1. Afet risk yönetimi döneminde yapılan lojistik çalışmalar nelerdir?
9.2. Afet kriz yönetimi döneminde yapılan lojistik çalışmalar nelerdir?
9.3. Afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farklar nelerdir?
9.4. Lojistik planlama nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lojistik kelimesinin nereden geldiğini ve hangi konuları kapsadığını, afet lojistiğini
işletme lojistiğinden ayıran farklılıkları, risk döneminde ve kriz döneminde, afet yönetiminin
evrelerine göre yapılan lojistik çalışmaları ve lojistik planlamanın nasıl yapılması gerektiğini
kavradık. Lojistiğin aktörlerinin kimler olduğunu öğrendik. İnsani yardım lojistiğinin
özelliklerini inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin kurallarından değildir?
a) Doğru kişi
b) Doğru yer
c) Doğru zaman
d) Doğru taşıt
e) Doğru malzeme
2) İnsani yardım lojistiği kapsamında aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gerçekleştirilmez?
a) Arama kurtarma çalışmalarını sonlandırmak
b) Erken uyarı sisteminin lojistik sistem ile entegrasyonu,
c) Barınma, çöp toplama, dezenfeksiyon, vb. standartların bölge özelliklerine göre
belirlenmesi,
d) Medikal çanta, kişisel ihtiyaç, anestezi gibi tardım malzemelerinin mümkün olduğunca
standardize edilmesi, tedarik kaynaklarının, temin şekli ve sürelerinin belirlenmesi,
e) Gereken noktada, gereken zaman ve miktarda yardım malzemesi dağıtımının ihtiyaç
noktalarına ulaştırılması,
3) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi lojistik planlama yaparken sorulacak sorulardan değildir?
a) Afetzedeler için yardım/hizmet gereksinimi nedir?
b) Enkazdaki afetzedeler ne kadar sürede kurtarılabilir?
c) Kısa ve uzun dönemde ulaştırma maliyetlerini düşürecek ve afet bölgelerine
ulaştırmayı maksimum seviyede tutacak fırsatlar var mıdır?
d) Afet lojistiği operasyonlarında maksimum etkinlik kazanmak için hangi bilgi
teknolojileri gereklidir?
e) En iyi servis ve operasyon hedeflerine ulaşmak için kaynaklar nasıl organize
edilmelidir?
4) Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi lojistik planlamanın hedeflerinden biri değildir?
a) Lojistik eylem planının uygulanmaya konulması
b) Afet planında görev alacak kişilerin listelenmesi görev tanımlarının açık bir şekilde
yazılı olarak belirtilmesi
c) Depolama maliyeti optimizasyonu
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d) Toplama ve dağıtım sisteminin tasarlanması
e) En kısa sürede en fazla kişinin kurtarılması
5) Aşağıdakilerden hangisi afet öncesi lojistik planlamanın hedeflerinden biri değildir?
a) Bütün durumlar için acil durum telefon listesinin oluşturulması,
b) Müdahalenin izlenmesi ve değerlendirilmesi
c) Afet bölgesine ulaşımın sağlanacağı en kısa ve en uygun güzergahın belirlenmesi ve
haritalanması
d) Finansal kaynağın planlanması
e) Araç ve depo kapasitelerinden en uygun şekilde yararlanma
6) Aşağıdakilerden hangisi afet esnası ve sonrası lojistik süreç akışlarından biri değildir?
a) Ön değerlendirme ve ihtiyaç tespiti
b) Lojistik eylem planı
c) Lojistik eylem planının uygulanmaya konulması
d) Müdahalenin izlenmesi ve değerlendirilmesi
e) En uygun depo sayısının, kapasitesinin ve yerlerinin bulunması
7) Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farklar bakımından
yanlıştır?
a) Afet lojistiğinde temel amaç afetzedelerin acılarını hafifletmek iken, işletme lojistiğinde
temel amaç işletme maliyetlerini minimize ederek karlılığı arttırmaktır.
b) Aktör yapısı bakımından afcet lojistiğinde STK’ların ve toplumsal aktörlerin egemenliği
hakimdir. İşletme lojistiğinde ise bütün paydaşlar her aşamada koordineli olarak bilgi
paylaşımında bulunurlar.

c) Süreç açısından afet lojistiğine bütün süreçler dahilken işletme lojistği tedarik ya da
satın alma, üretim, depolama, pazqrlama, satış, dağıtım, satış sonrası hizmetler gib
faaliyetlerden oluşur.
d) Ulaştırma ve altyapı bakımından afet lojistiğinde afetlerden kaynaklı düzensiz altyapı
nedeniyle, tahmin edilemeyen yiyecek, giyecek, ekipman, tıbbi yardımlar vb. transferi söz
konusudur. İşletme lojistiğinde ise süreçte görev alan bütün paydaşlar bellidir ve kendi
aralarında kullandıkları sistemler düzenlidir.
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e) Meydana gelen gecikmeler afet lojistiğinde yaşamsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiler ve
bazı durumlarda hayati kayıplara neden olur. İşletme lojistiğinde ise gecikmeler nedeniyle
ortaya çıkan kayıp ve hasarlar, genelde işletmelerde maddi kayıplara neden olur.

8) Aşağıdakilerden hangisi afet lojistiği ile işletme lojistiği arasındaki farklar bakımından
yanlıştır?
a) Tedarik zinciri açısından afet lojistiğinde anında müdahale aşamasında itme stratejisi,
iyileştirme aşamasında çekme stratejisi geçerlidir. İşletme lojistiğinde ise itme stratejisi satış
öncesi reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme gibi tutundurma faaliyetlerini, çekme stratejisi
ise satış anı ve satış sonrası müşteri hizmetlerini ve müşteri beklentilerine göre karşılanan
talebi kapsar.

b) Kontrol açısından afet lojistiğnde acil durumlarda faaliyetler üzerinde denetim
eksikliği vardır. İşletme lojistiğinde ise denetim eksikliği nadiren yaşanır.
c) Afet lojistiğinde çok sayıda tedarikçi varken işletme lojistiğinde tedarikçi hemen
hemen hiç yoktur.
d) Afet lojistiğinde tedarik ve tedarikçide değişkenlik, büyük ölçekli faaliyetler, düzensiz
talep söz konusuyken, işletme lojistiğinde genellikle önceden belirlenmiş tedarikçiler,
düzenli ve tahmin edilebilir talep söz konusudur.
e) Afetlerin doğası afetler acil müdahale gerektirdiğinden yetersiz ve etkin olmayan bilgi,
süreç boyunca kesintiler yaratabilir. Oysa işletme lojistiğinde paydaşların talep ve
ihtiyaçları belli olduğundan tedarik, temin, vb. durumlarda sorun yaşanmaz.
9) Risk ve kriz dönemlerinde yapılan lojistik çalışmalar açısından aşağıda kurulan cümlelerin
hangisi yanlıştır?
a) Afetlerdeki lojistik çalışmaların aşamaları afet öncesi hazırlık, müdahale süreci ve
müdahale sonrası lojistik faaliyetler olarak üç kısımda değerlendirilebilir.
b) Afet öncesi çalışmaları kapsamında planlama, satın alma, nakliye yönetimi ve depo
yönetimi yapılır.
c) Afete müdahale çalışmaları kapsamında ön değerlendirme yapılır ve ihtiyaçlar tespit
edilir lojistik eylem planı yapılır ve uygulanır, afete müdahale süreci izlenir
d) Afet müdahale çalışmaları kapsamında yapılan çalışmalar halkoyuna sunulur.
e) Afete müdahale sürecinden sonra planlama yapılır, malzemeler toplanıp bakımları
yapılır, izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilir.
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10) Afetlerde yapılan lojistik çalışmalar için aşağıdaki cümlelerden hangisi söylenemez?
a) Afetlere ve yıkıcı eylemlere, yıkım bölgelerinde hızla müdahale edebilmek için,
oluşum hızları nedeniyle yüksek düzeyde bilgi birikimi ve maliyet gerektiren lojistik
bir çaba gösterilmesi zorunludur.
b) İnsani yardım faaliyetlerinde kaynakların etkin ve yeterli kullanımının sağlanabilmesi
için afet yardım programlarında lojistik yatırımların uygun şekilde düzenlenmesi
önemlidir.
c) İnsani yardım kuruluşları bütün operasyonları süresince etkin bir gözetim ve izlenme
altında olacağından bağışçılara, yaptıkları bağışların gerçekten ihtiyaç duyan bireylere
ulaştırıldığını kanıtlamak zorundadır.
d) Afet yönetiminde lojistik faaliyetler arasındaki koordinasyon, planlamadan, afetzedeye
yardım ulaştırılıncaya kadar geçen aşamalardaki öngörü, planlama, stok yönetimi,
sipariş işleme, satın alma, tedarik yönetimi, kalite kontrol, muayene - test ve filo
yönetimi gibi bütün faaliyetler arasında sağlanmalıdır.
e) Afet yönetiminde lojistikçilerin müdahil oldukları süreç hazırlık, müdahale, iyileştirme
ve zarar azaltmayı kapsar.

Cevaplar
1) d,

2) a

3) b

4) a

5) b

6) e

7) c

8) c

9) d

10) e
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10. RİSK VE KRİZ YÖNETİMİNDE SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ ROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
STK’ların tanımını ve sınıflandırmasını yapıp tarihçesinden bahsedeceğiz. STK’ların
nasıl çalıştıklarını, temel değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini inceleyeceğiz. STK kültürünü,
nasıl koordine olduklarını kavrayacağız.

252

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
10.1. STK’lar hangi konularda faaliyet gösterir?
10.2. STK’ların temel değerleri nelerdir?
10.3. STK’ların güçlü yönlerini sıralayınız.
10.4. STK’larım mali kaynaklarını neler oluşturur?
10.5. Askerlerle işbirliği hangi durumlarda yapılır?

253

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

STK Nedir?

STK tanımı, ilkeleri ve
sınıflandırılması

STK’ların Tarihçesi

STK’ların gelişim süreci
nasıl olmuştur?

Afetlerde Rol Oynayan Afetlerde Rol Oynayan
diğer kuruluşlar nelerdir?
Diğer Kuruluşlar
Nasıl sınıflandırılabilir?
STK’lar Nasıl Çalışır?

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ders notları ve sunumları,
STK ile ilgili kaynakların
incelenmesi
Ders notları ve sunumları,
STK ile ilgili kaynakların
incelenmesi
Ders notları ve sunumları,
STK ile ilgili kaynakların
incelenmesi

STK’ların
çalışma Ders notları ve sunumları,
prensipleri, temel değerleri, STK ile ilgili kaynakların
güçlü ve zayıf yönleri incelenmesi
nasıldır? Mali kaynakları
ve sınırları nedir?

Afetlerde
Uluslararası Uluslararası
Yardıma
Ne
Zaman çalışmaları
önemlidir?
İhtiyaç Duyulur?

ne

STK Ders notları ve sunumları,
kadar STK ile ilgili kaynakların
incelenmesi

STK Kültürü

STK kültürünü oluşturan Ders notları ve sunumları,
etmenler, koordinasyonları STK ile ilgili kaynakların
nasıldır?
incelenmesi

STK’ların Etkinliği

STK’lar ne kadar etkindir?

STK ve Etik

Ders notları ve
STK ile ilgili
incelenmesi
STK’lar için etik kavramı Ders notları ve
nasıldır?
Başlıca
etik STK ile ilgili
değerler nelerdir?
incelenmesi

sunumları,
kaynakların
sunumları,
kaynakların
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Anahtar Kavramlar
STK, tarihçe, STK’ların sınıflandırılması, koordinasyon, etkinlik, etik
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Giriş
Afet anında afet bölgesine yetkililer, ekipler veya görevliler gelene kadar ilk
müdahaleyi yine o yörede yaşayanlar yapmaktadır. Ancak halk tarafından yapılan bilinçli ya
da bilinçsiz müdahaleler yeterince yararlı olamamakta, hatta zaman zaman yarardan çok zarar
da getirmektedir. Toplum afet gönüllüleri, bulundukları sokağı/mahalleyi tanıdıkları için bir
afet anında görevliler ve profesyonel ekipler gelene kadar yapabilecekleri küçük yardımlar ile
afetzedenin yaşamsal tehlikelerini azaltabilir, hayatta kalma şanslarını arttırabilir, afet
bölgesine gelen görevli ve profesyonel ekiplere rehberlik ederek ve olay mahalli hakkında
bilgi aktararak onların işlerini zaman kaybetmeden yapmalarını sağlayabilirler. Ayrıca afet
bölgesine gelen kötü niyetli kişilerin davranışlarını fark edebileceklerinden bunları da
engelleyebilirler.
Bireyin her zaman tek başına ağırlığını koyması mümkün değildir. Özellikle
afetlerdeki gibi olağan dışı koşulların egemen olduğu durumlarda toplumsal dayanışma ön
plana çıkar. Günümüzde güçlü ve dirençli toplumlar için öncelikle sivil toplum kuruluşları
(STK) güçlendirilmelidir. STK’lar, sınırlı kaynaklar ve küçük çaplı hedefler ile bağımsız bir
şekilde operasyon yapabilirler. Rolleri yerel ve ulusal yönetimler, politika ve kanunlar
tarafından belirlenir.

10.1. STK Nedir?
Sivil toplum kuruluşları, sivil toplum veya kamu yararına çalışan, kar amacı
gütmeyen, gönüllü sivil kişiler tarafından kurulan, yasal çerçevede düzenlenerek mahalli,
ulusal ve uluslararası seviyelerde çalışan örgütlerdir (Şekil 10.1). Çok çeşitli alanlarda ve çok
farklı yapılarda faaliyet gösterebilirler. Hedefleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Bazıları
hayır kuruluşları şeklindedir. Bazıları vergiden muaf olarak toplumsal amaçlar için
varlıklarını sürdürürler (vakıflar). Bazıları siyasi, dini ve diğer amaçlar için hizmetlerde
bulunurlar. İnsani ve diğer yardımların oluşturulması, aktarılması ve idare edilmesi ile
uğraşırlar. Çeşitli sebeplerle devletin ulaşamadığı, yetemediği ya da geciktiği durumlarda
dinamik ve hızlı hareket edebilen yapılarıyla tamamlayıcı ve ufuk açıcı bir vizyonla hareket
ederler. Hükümetle birlikte veya bağımsız olarak çalışabilirler. Bazı STK’lar özel konularla
ilgili faaliyet gösterirler (Şekil 10.2). 2009 itibariyle ABD’de tahmini 1,5 milyon, Rusya’da
277.000, Hindistan’da 2 milyon STK bulunmaktadır.
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İlkeler
Fedakarlık

Gönüllülük

Şekil 10.1. STK’ların ilkeleri.

STK'ların ilgilendiği özel
konular

İnsan hakları

Çevre
Sağlık
Yoksullukla mücadele
İyileştirme
İstihdam

Şekil 10.2. Bazı STK’lar özel konularda faaliyet gösterir.

STK’lar örgüt tipine ve operasyon seviyesine göre iki grup altında sınıflandırılabilir
(Şekil 10.3):
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STK'ların Sınıflandırılması
Örgüt Tipine Göre

Operasyon Seviyesine
Göre

Yardımlaşma
örgütü

Mahalli
örgütler

Hizmet örgütü

Şehir örgütleri

Katılımcı örgüt

Ulusal STK'lar

Güç sağlayan
örgüt

Uluslararası
STK'lar

Şekil 10.3. STK’ların sınıflandırılması.

Türkiye’de afet yönetimi bakımından bu tanımlamayla ilgili bir başka güçlük, birbirinden
yapı olarak farklı iki tür oluşumun STK olarak adlandırılmasıdır (Doğan, 2007);


Gönüllü katılım / üyeliğe dayalı mensupları için ortak bir fayda ya da faaliyet temelinde,
çoğu zaman yerel ölçekte oluşturulan oluşumlar



Kamuya yararlı hizmet sunmak üzere, daha profesyonel işleyişe sahip uygulayıcı
kuruluşlar.
Ülkemizde afet yönetimi bakımından STK olarak adlandırılan oluşumlar şu şekilde

gruplanabilir (Doğan, 2007);


Faaliyet alanı afetle doğrudan ilgili olmayıp, afet yönetimi süreçlerine katkısı çok sınırlı
olan yerel örgütlenmeler.



Faaliyet alanı afetle kesişen, afet yönetim süreçlerinden haberdar olan/ olması gereken,
hedef kitle bazlı örgütlenmeler ve meslek örgütleri



Afete hazırlık amaçlı/ acil müdahale temelli yerel ve ulusal örgütlenmeler



İnsani yardım amaçlı hizmet sunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar.
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10.2. STK’ların Tarihçesi
Sivil toplum bilinci ve gelişimi ile gündeme gelen sivil toplum kuruluşlarının geçmişi
18. yy sonlarına kadar uzanmaktadır. Sayılarının 1914’e kadar 1083’e ulaştığı tahmin
edilmektedir. Uluslararası STK’ların Dünya Silahsızlanma Konferansı sırasında zirveye
ulaşan kölelik karşıtı ve kadınlara seçme hakkı alanlarındaki mücadeleleri oldukça önemliydi.
Ancak sivil toplum kuruluşu (non-governmental organization: NGO) ifadesinin yaygın olarak
kullanımı 1945’te Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu ve anayasasının 10. Bölümünün
71. maddesinde ifade edilmesiyle gerçekleşmiştir. Amaç, BM üyesi devletler dışında kalan
kuruluşlar için danışma rolü oynamaktı. STK’nın BM kararı ile ilk tanımı 27 Şubat 1950’de
şu şekilde yapılmıştır: “Uluslararası bir anlaşma sonucu oluşturulmamış bir uluslararası
organizasyondur.” Daha sonraki yıllarda dünya refahının ve ticari kapasitesinin artmasıyla
birlikte

STK’ların

sayıları

ve

kapsama

alanları

çığ

gibi

büyümüştür

(en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization).
Türkiye’de STK’ların gelişiminde özellikle 90’lı yıllarda yaşanan birkaç olay, dönüm
noktası olmuştur. Bu olaylardan biri 1992 yılında gerçekleştirilen Rio Zirvesidir. Ardından
1996 yılında düzenlenen Habitat II Konferansı ve 1999 yılında yaşanan Marmara depremi,
toplumun STK’lara bakışını, bilincini ve STK’ların yapılanmasını olumlu yönde etkilemiştir.
Ülkemizde risk azaltma, toplumun afetlere hazırlanması devletin görevleri arasında
olsa da afet bilincinin oluşturulması ve risk azaltma önlemlerinde başarının sağlanması sadece
devlet aktörlüğünde gerçekleştirilebilecek bir olgu değildir. Risk azaltma ve afetlere hazırlık
STK’ların faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Bu noktada, devlet kurumları ve
STK’ların eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerekmektedir. 1999 Marmara depreminin STK’lar
açısından iki önemli noktaya işaret etmiştir; bunlardan ilki STK’ların gelişmesinde önemli bir
etkisinin olması, diğeri ise, STK’ların afet yönetim sistemi içerisinde önemli bir yere sahip
olduğunu göstermesidir. STK’ların afet yönetiminin her aşaması açısından önemi göz önüne
alındığında, STK’ların sistem içerisindeki gerekliliği kabul edilerek, desteklenmeli ve teşvik
edilmelidir (Yavaşoğlu, 2015).
STK’ların yasal biçimi, olgunlaştıkları her ülkenin hukuk ve uygulamalarına bağlı
olarak farklılıklar sergilese de dünya genelinde dört grupta toplanabilirler:


Bağımsız ve gönüllü birlikler,
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Vakıflar, hayır kurumları ve dernekler,



Kar amacı gütmeyen şirketler,



Yasalarla şekillendirilmiş veya kayıt altına alınmış özel STK’lar ile kar amacı
gütmeyen faaliyetler yürüten birimler.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 11, STK’ların temel haklarını korumaktadır.

Buna ek olarak uluslararası STK’ların yasal kimliği ve tanınması için 1986 yılında Avrupa
Konseyi tarafından Avrupa Sözleşmesi de yayınlanmıştır.

10.3. Afetlerde Rol Oynayan Diğer Kuruluşlar


Devlet kuruluşları
o Ulusal
o Bölgesel
o Mahalli



Birleşmiş Milletler



Bağışçılar



Karma Organizasyonlar (ICRC Uluslararası Kızılhaç Komitesi)

10.4. STK’lar Nasıl Çalışır?
STK’lar çok çeşitlidir. Her STK az çok kendine özgü bir tüzükle yönetilir. Teşkilat
yapıları şirketlere benzer. Genellikle katı olmayan bir hiyerarşi ile görev alanlarında önemli
esneklik ve yetki kullanımı sergilerler. Uluslararası STK’lar sıklıkla yerel STK’larla takım
oluştururlar veya mahalli uzantılara sahiptir. STK’ların algı oluşturmasında medya ve halka
ilişkilerin büyük önemi bulunmaktadır.
STK’lar için çalışan kişilerin tamamı gönüllü değildir. Çoğu STK, gelişmekte olan
ülkelerde çalışan uluslararası uzmanlarla işbirliği halindedir. STK’lar istihdam yaratmada da
etkilidirler. Örneğin, 1995 itibariyle İrlanda’nın dünya çapında faaliyet gösteren ve
yoksullukla mücadele ağırlıklı STK’sı CONCERN’in Asya, Afrika ve Haiti’de 10 adet
gelişmekte olan ülkede çalışan 5 binden fazla yerli ve 174 yabancı statüde çalışanı
bulunmaktadır.
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10.4.1. STK’ların Temel Değerleri
Temel değerler aynı zamanda STK’ların diğer kuruluşlarla birlikte çalışma isteğini de
belirler. Temel değerlerden taviz vermekten sakınılmalıdır. STK’ların başlıca temel değerleri;


Tarafsızlık: Yardım faaliyetleri kesinlikle geleceğe yönelik bir siyasi veya dini amaç
için yapılmaz.



Yansızlık: Irk, cins, köken, millet veya din ayrımı gözetmeksizin yardım edilir.



Bağımsızlık: Yardım kuruluşları hükümetlerin dış politikalarına göre hareket eden
unsurlar değildir.

10.4.2. STK’lar Ne Yaparlar?


Yararlı operasyonlar,



Köklü, uzun vadeli projeler geliştirme çalışmaları,



Yüksek risk taşıyan sahalarda çalışmaya isteklidirler,



Teorik açıdan sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşırlar,



Mahalli nüfus ile tam bir uyum içinde olurlar.

10.4.3. STK’ların Güçlü ve Zayıf Yönleri
SWOT analizi STK’lar için yapılacak olursa STK’ların güçlü yönleri şöyle
özetlenebilir;


Genellikle

yarar sağlama, hakları

savunma veya lobi

yapma

kapasiteleri

mükemmeldir,


Özgür bir şekilde deneyim kazanırlar,



Uzmanlaşmış yetenek ve kapasite ile boşlukları doldururlar,



Hareketlilikleri genelde hızlıdır,



Mahalli düzeyde ve her düzeyde sıklıkla iyi iletişim kurarlar,



Yüksek motivasyonlu personel yetiştirebilirler.

STK’ların zayıf yönleri ise;


Yapacakları mal ve hizmet yardımlarının sürekliliğinin sağlanmasında,



Bölgesel anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar, tartışmalar, çekişmeler çıktığında,
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Uzmanlık alanlarının dışına çıktıklarında,



Kapasite ve yeteneklerinin üzerinde taleple karşılaştıklarında,



İyi bir sürdürülebilirlik gerektiğinde

zorluk yaşarlar. Ayrıca adanmış lider bulmak zordur. Liderliğin tekelleşmesi riski vardır.
Eğitimli personel sayısı yetersizdir. Maddi kaynak bulmada genellikle yetersiz kalırlar.
Bütçenin yanlış kullanımı söz konusu olabilir.

10.4.4. STK’nın Yapacakları Afet Yardımının Sınırları
Afete müdahalede küresel asgari standartlar uygulanmalıdır. STK’ların yapacakları
afet yardımının sınırlarını belirleyen başlıca konular şöyledir;


Durum nedir?



Yardım yapılacak bölgede hangi organizasyonlar bulunmaktadır ve kapasiteleri nedir?



Afete yardıma katılanlar arasında gerginlik var mı?



Organizasyonlar yardım yapacakları bölgede nasıl tanınmakta?



Sahada yapılacak yardım çalışmasının sınırları nedir?



Toplumun güçlü ve sağlam tarafları nelerdir?



Kendi bölgesinde mevcut planlar var mı?



Roller net olarak belirlenmiş mi?



STK’nın çıkardığı ses nedir?



Diğer STK’larca tanınmakta mıdır? Tanınıyorsa nasıl tanınmaktadır?



Nasıl fonlanmaktadırlar?

10.4.5. STK’ların Mali Kaynakları
STK’ların bazıları resmi para yardımlarından yararlanmaksızın tamamıyla gönüllüler
tarafından hizmetlerini sürdürürler. Mali kaynaklarının oluşmasında medya ve halkla ilişkiler
önemli birer etkendir. STK’ların mali kaynaklarını aşağıdaki başlıkların altında toplamak
mümkündür;


Özel bağışlar (kişiler, şirketler, dernekler, kuruluşlar),



Uluslararası organizasyonlar (Birleşmiş Milletler),



Hükümetler.
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Küçük veya büyük, bütün STK’ların bütçesi olmak zorundadır. Bütçe büyüklüğü
STK’ya göre çok değişir. Küçüklerine göre bütçesi yüz milyonlarca veya milyarlarca dolar
olan büyüklükte STK’lar bulunmaktadır. Üyelik aidatları, bağışlar, mal ve hizmet satışları ana
gelir kaynaklarıdır. Birkaç AB fonu STK’lara destek sağlamaktadır. Her ne kadar STK’lar
devletten bağımsızsa da pek çok STK, esas olarak devlet desteğine dayanmaktadır. Açlıkla
Mücadele STK’sı OXFAM’ın 1998 yılı toplam bütçesi 162 milyon dolardı. Bu bütçenin ¼’ü
İngiliz ve AB bağışlarından gelmekteydi. Bu tür resmi destekler zaman zaman hükümeti de
kamuoyunda eleştiri konusu yapmaktadır. Greenpeace gibi bazı STK’lar ise kesinlikle devlet
ya da devletlerarası kuruluşlardan yardım kabul etmemektedirler.

10.4.6. STK’ların Güvenilirliği
STK’lar dürüst ve fedakar insanlara ihtiyaç duyarlar. Güven oluşturmak için şeffaf
olmalıdırlar. Şeffaf ve kolay bir çalışma mekanizmaları olmalıdır. Kayıtlı oldukları devletler
tarafından izlenirler. Periyodik olarak rapor ve değerlendirmeler alınarak faaliyetleri izlenir ve
kontrolleri sağlanır. Ayrıca STK’ların belirli bölgelerde veya coğrafyalardaki faaliyetlerini
izleyen, resmi olarak raporlarını tutan özel organizasyonların yanı sıra kendi kendilerini
kontrol mekanizmaları da vardır.

10.5. Afetlerde Uluslararası Yardıma Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?
İhtiyaç duyulduğunda toplumlarına STK’ların ulaşacağını bilmek, bağışçıların da
kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Doğal olarak, STK’ların toplumlara nüfuzu
tarafsızlıklarıyla doğru orantılıdır. Afete müdahale bir masaya benzetilirse, STK’lar bağışçı
kuruluşların uygulayıcıları olarak bu masanın ayaklarıdır.

10.6. STK Kültürü


Bağımsızlık: İşbirliğine ihtiyaç



Merkezileştirilmemiş yetki



Saha eğitimi



Çalışma sahası kılavuzlarının sık sık geliştirilmesi



Uzun vadede yaklaşımların geliştirilmesi
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10.6.1. STK’lar Nasıl Koordine Olur?
STK’lar,


BM koordinasyon unsurları (UNHCR, WFP, UNDP, UNICEF, OCHA, Özel Yardım
Koordinatörü)



STK’lara ait koordinasyon yapısı, saha seviyesinde koordinasyon toplantıları,



Ev sahibi hükümet bakanları/yetkilileri,



Sivil-asker işbirliği ve operasyon merkezleri

yardımıyla koordine olurlar.

10.6.2. Sivil-Asker İşbirliği
Çoğu afetler ve insani yardım acil durumları, askerin katılmasını gerektirmez. Askersivil işbirliğine ihtiyaç, yasalardan daha farklı bir durumdur. Bazı durumlarda büyük
STK’ların veya askeriyenin, küçük STK’lara lojistik destek sağlaması bir anlam ifade
etmeyebilir. STK’ların ihtiyaç duyduğu sivil-asker işbirliği hizmetleri şunlardır;


Güvenlik hizmetleri



Kara mayınlarının yerleri,



Güvenlik toplantıları,



Konvoy desteği



Bölgesel güvenlikte rehberlik



Teknik yardım



Uzaktan kontrol edilen saha, deniz ve hava limanlarına ulaşmak

10.7. STK’ların Etkinliği
STK’ların etkinliğini belirlemede aşağıdaki sorulara verilen yanıtlar belirleyici
olacaktır;


Ne yapmak için seçildiler?



Yetkileri nedir?



Bir katkı sağlıyorlar mı?



Bu konuda diğer rol oynayanlar tarafından eylemlerine ne kadar izin verildi?



Ne kadar izlenebiliyorlar, güvenilirler mi?
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Bir STK’nın afete müdahaleye olan katkısı onun aşağıdaki yeteneklerine bağlıdır;


Geniş anlamda afet-sağlık yönetimindeki rolü,



Etkin şekilde rolünü oynamak ve diğer STK’ların farkındalığını sağlamak,



Bir katkı sağladığından emin olmak.

10.8. STK ve Etik
STK’lar için etik kavramı, değerler sistemini tanımlayan, STK’ya bağlı üyeler
arasında iletişim, STK’ların çalışma ve işleyiş düzenini belirleyen yazılı ve yazılı olmayan
düzenlemelerden oluşur. STK’lar iç ve dış çevreden etkilenir ve onları etkilerler. STK
faaliyetleri kapsamındaki bütün üyeler, çalışanlar, rakipler, tedarikçiler vb. paydaşlar için etik
ilkeler belirlenmeli, uygulanmalı ve kurumsallaşması sağlanmalıdır. Etik konusu, farklı
kültürlerden gelen üyelerin aynı tür davranış göstermesi ve sosyal sorumluluk amacının
yerleştirilmesi STK’ların olumlu örgütsel imaj oluşturmasında katkı sağlayan bir öneme
sahiptir. Çünkü toplum artık iyi bir işlin iyi bir ahlakla özdeş olduğunu fark etmiştir.
Rekabetin şiddeti artmış, niteliği değişmiştir. Bu nedenle etik konusu da giderek daha önem
kazanmaktadır (Bahar, 2014). Başlıca ortak etik değerler şöyle sıralanabilir (Bahar, 2014);
Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, yalan söylememe, sadakat, adalet, başkalarına
yardım etme, başkalarına karşı saygılı olma, başkalarının hakkına saygı gösterme,
başkalarının içine düştüğü zor durumlardan yararlanmama, acısı olanların acılarını paylaşma,
dayanışma, insanların eşit olduğu gerçeğini kabul etme, vatandaşlık sorumluluğu taşıma,
kaynakları adil dağıtma, söylenen söz ve yapılan eylemlerin tutarlı olması, elinden geleni
yapma çabası, sadakat, vb.
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Uygulamalar
10.1. Sivil toplumun tarihsel gelişim sürecini araştırınız.
10.2. STK’larda kimler çalışır?
10.3. Kaç çeşit STK vardır, araştırınız.
10.4. Afetlerde STK’lardan başka hangi kuruluşlar rol oynar, inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
10.1. STK’ların risk ve kriz yönetimindeki yeri nedir?
10.2. STK’lar güvenilir olma konusunda ne yaparlar?
10.3. Afet anında afet bölgesine yetkililer gelene kadar ilk müdahaleyi kimler yapar?
10.4. Türkiye’de STK’ların gelişiminde dönüm noktası hangi olay ya da olaylardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
STK tanımını, tarihçesini, farklı açılardan sınıflandırılmalarının nasıl olduğunu, afetlerde
hangi yapıda STK’ların rol oynadığını öğrendik. STK’ların çalışma şekillerini, işleyiş
mekanizmalarını, mali kaynaklarını, kültürünü, güvenilirliğinin ve nasıl sağlandığını
kavradık.
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Bölüm Soruları
1) Dünyadaki STK sayıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) 1914’e kadar kayıları önemsenmeyecek kadar azdır.
b) 1914’e kadar sayılarının 100 kadar olduğu tahmin ediliyor.
c) 1914 ‘e kadar sayılarının 500 kadar olduğu tahmin ediliyor.
d) 1914’e kadar sayılarının 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor.
e) 1914 ‘e kadar sayıları çoktan 5000 ‘i aşmıştı.
2) Aşağıdakilerden hangisi STK’lar ne yaparlar sorusunun yanıtlarından değildir?
a) Yararlı operasyonlar yaparlar.
b) Yüksek risk taşıyan sahalarda çalışmaya isteklidirler,
c) Teorik açıdan sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşırlar,
d) Mahalli nüfus ile tam bir uyum içinde olurlar.
e) Kapasiteleri ancak kısa süreli projeler yapmaya yeterlidir.
3) Aşağıdailerden hangisi STK’ların yapacakları yardımın sınırlarını belirleyen faktörler
değildir?
a) Yardım yapılacak bölgede bulunan organizasyonlar ve kapasiteleri.
b) Davet alma durumları.
c) Sahada yapılacak yardım çalışmasını sınırları.
d) Rollerin net olarak belirlenmiş olup olmaması.
e) Diğer STK’larca nasıl tanındıkları.
4) Aşağıdakilerden hangisi STK’ların mali kaynaklarından değildir?
a) STK’ların belli bir mali kaynağı yoktur.
b) Uluslararası organizasyonlar
c) Kişiler
d) Hükümetler
e) Dernekler
5) Aşağıdakilerden hangisi STK kültüründen değildir?
a) Merkezileştirilmemiş yetki
b) İşbirliğine ihtiyaç duyulmaması
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c) Saha eğitimi
d) Çalışma sahası kılavuzlarının sık sık gelişitirilmesi
e) Uzun vadede yaklaşımların geliştirilmesi
6) Bir STK’nın afete müdahaleye olan katkısı onun yeteneklerinden hangisine bağlı değildir?
a) Geniş anlamda afet-sağlık yönetimindeki rolü
b) Etkin şekilde rolünü oynamak
c) Yönetim kurulunun yapısı
d) Diğer STK’ların farkındalığını sağlamak
e) Bir katkı sağladığından emin olmak.
7) STK’ların bütçeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) STK’lara destek veren bazı AB fonları bulunmaktadır.
b) Birçok STK’ların bütçesi devlet desteğine dayanmaktadır.
c) Açlıkla mücadele eden bir STK olan OXFAM’ın bütçesi 1998 yılında 162 öilyon
dolardı.
d) Devletten kesinlikle destek almayan STK’lar da bulunmaktadır.
e) Greenpeace, bütçesi devlete dayalı STK’lara örnek olarak verilebilir.
8) Toplum afet gönüllüleri afet sırasında aşağıdakilerden hangisini yapmazlar?
a) Profesyonel ekipler gelene kadar afetzedeler yardım ederler.
b) Yapacakları küçük yardımlarla afetzedelerin yaşasal tehlikelerini azaltabilirler.
c) Afet bölgesine gelen profesyonel ekiplere rehberlik ederler.
d) Afet bölgesine gelen kötü niyetli kişilerin davranışlarını farkederek onları
engellleyebilirler.
e) Basına demeç verirler.
9) 2009 yılı itibariyle ABD’de faaliyet gösteren STK sayısı yaklaşık olarak kaçtır?
a) 500 bin
b) 1 milyon
c) 1,5 milyon
d) 2 milyon
e) 2,5 milyon
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10) STK’ların yapacakları afet yardımının sınırlarını aşağıdakilerden hangisi belirlemez?
a) Afete yrdıma katılanlar arasında gerginlik olup olmaması
b) Organizasyonların yardım yapacakları bölgede nasıl tanındığı
c) Fonlanmalarının nasıl gerçekleştiği
d) Reklam çalışmaları
e) Afet bölgesindeki mevcut durum

Cevaplar
1) d,

2) e,

3) b,

4) a,

5) b,

6) c,

7) e,

8) e,

9) c,

10) d
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11. AFETLERDE KRİZLERE MÜDAHALE EDEN STK’LARA
ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının yapılarını ve özelliklerini örnekler
vererek inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
11.1. Dünya’da afetlerle mücadele ve insani yardım konusunda küresel faaliyet gösteren
üç adet örgüt adı yazınız.
11.2. Türkiye’de afetler konusunda faaliyet gösteren üç adet STK adı yazınız.
11.3. Kızılhaç’ın uzantılarını ve Kızılay’la ilişkisini açıklayınız.
11.4. Ülkemizde faaliyet gösteren ulusal STK’ların faaliyet alanlarını oluşturan 3 adet
ortak faaliyet alanı yazınız
11.5. Türkiye’de Birleşmiş Milletler’in kaç kuruluşu faaliyet göstermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ulusal Sivil Toplum
Kuruluşları

Uluslararası Sivil Toplum
Kuruluşları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ulusal STK’lardan AKA, Ders notları, videoları ve
AKUT, GEA, MAG Vakfı, ders notlarında kullanılan
Türkiye Deprem Vakfı, Türk kaynaklar
Kızılayı, UMKE, Afetlerde
Psikososyal
Hizmetler
Birliğinin kuruluşları ve
organizasyon
yapıları
nasıldır? Bu kuruluşların
vizyon
ve
misyonları
nelerdir?
Afetlerle ilgil destek veren Ders notları, videoları ve
Japonya
Uluslararası ders notlarında kullanılan
İşbirliği Ajansı, Birleşmiş kaynaklar
Milletler Kalkınma Programı
ve
Dünya
Bankasının
faaliyet
programları
nelerdir? Kızılhaç, Birleşmiş
Milletler,
INSARAG,
OXFAM’ın
organizasyon
yapıları nasıldır ve faaliyet
alanları nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
Ulusal sivil toplum kuruluşları, uluslararası sivil toplum kuruluşları, Kalkınma ajansları,
Birleşmiş Milletler, Kızılay, Kızılhaç, INSARAG
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Giriş
Afetlere sık sık maruz kalan ülkelerde sivil toplum kuruluşlarının ve yerel düzeydeki
sivil inisiyatiflerin afet risklerinin azaltılması ve müdahale çalışmalarında oldukça önemli rolü
olduğu görülmektedir. Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin, sivil inisiyatifle el ele çalışması
ve koordinasyon içinde faaliyetlerine devam etmesi gerekmektedir. Böylece devletin, merkezi
ve yerel yönetimlerin "koordinasyon" rolü üstlenmeleri ve "katılımcı" yönetim tarzının
benimsenmesi yerinde bir işbirliği olacaktır. Afetlerde rol oynayan STK’ları ulusal ve
uluslararası STK’lar olarak iki gruba ayırarak incelemek mümkündür.

11.1. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları
Meslek odaları, insani yardım dernekleri, üniversite kulüpleri, şehirlere ait yöresel
dernekler ve afetlerle doğrudan ilgili olmayan fakat afet durumlarında farklı konularda yardım
eden dernekler dışında kalan ve doğrudan afetlerle ilgili çalışma yapan STK’ların bazıları
hakkında aşağıda bilgilendirme yapılmıştır;

11.1.1. AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği
Marmara Depremi'nin hemen ardından örgütlenmiştir. Marmara Depremi'nde arama
kurtarma çalışmalarında ve yardım ekiplerinde görev almış, konusunda uzman kişilerin
kurduğu, deprem sonrasında durumun farkına varan gönüllülerin de eğitimlere katıldığı bir
gruptur. AKA, ağırlıkla mühendis ve mimarların oluşturduğu, elektronik, teknoloji, yapı
kimyası ve fiziği konusunda tecrübesini, kurtarma sırasındaki deneyimlerinin yanı sıra;
bilgilerini paylaşmayı, alınması gereken önlemleri belirlemeyi, arama ve kurtarma
çalışmalarında etkin aletleri ve kullanımlarını araştırmayı, bu bilgileri eğitim çalışmaları ile
tüm gönüllü gruplara aktarmayı, operasyon ekibi ile arama ve kurtarma çalışmalarında görev
almayı ilke edinmiştir. Eğitimler öncelikle trafik kazaları ve deprem sonrası kurtarma
çalışmalarına göre programlanmıştır (http://www.gonulluplatformu.com/aka-arama-kurtarmaarastirma-dernegi.html, http://www.aka.org.tr).
Merkezi İstanbul’da bulunmaktadır ve şubesi yoktur. Vizyonlarını; acil durumların
zaman zaman çeşitli boyutlarda afete dönüştüğü ülkemizde; toplumun tamamının temel afet
bilincine sahip olduğu, bilgili, bilinçli, araştırmacı, yenilikçi bilimsel ve yetkin arama
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kurtarmacıların hazır olduğu, toplumun düzeltme ve düzenlemeleri devletten veya başka bir
güçten beklemek ya da kaderine razı olmak yerine; sivil, gelişmiş, katılımcı toplum olma
bilincine ulaştığı bir Türkiye’ye doğru katkı sağlayan, toplumsal duyarlılıklara yönelik
politika ve görüş üreten, STK olma misyonunu bilen ve taşıyan, öncü ve yönlendirici bir
kurum olmak olarak açıklamaktadırlar (http://www.aka.org.tr).
Misyonlarını ise; doğaya, insana, üretene, üretilene, bilgiye saygılı ve korumacı arama
kurtarma gönüllülüğü temelinde kendi zihinsel ve fiziksel yeterliliklerini geliştirerek ortaya
koyan ve tüm bunları dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, maddi ve manevi
değerlerimizi koruyarak, çağdaş, şeffaf, özgür, özgün, onurlu, disiplinli yasal ve olumlu bir
yaklaşımla paylaşan, “her yaşam değerlidir” ve “herkesin yapabileceği bir şey vardır”
ilkeleriyle

hareket

eden

bir

büyük

aileyiz”

şeklinde

tanımlamaktadırlar

(http://www.aka.org.tr).
Derneğin faaliyet alanı; dernek çalışma alanları doğrultusunda; arama-kurtarmaya
katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse aramakurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişiler aracılığı ile
eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak, ilgi alanı içinde kalan
konularda araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi
açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin
etmektir. Merkez idareli olarak ilgili bakanlıklar ve genel müdürlükler, askeri kuvvetler,
emniyet teşkilatı, Türk Hava Yolları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, ilgili spor
federasyonları, Telekomünikasyon Kurumu, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Afet ve Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (AFAD) başta olmak üzere bütün kamu kurum ve
kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak, ortak projeler yürütmek, üniversite,
fakülte, akademi, yüksekokullar, kulüpler ve firmalar ile görüşmeler yapmak, ilişkiler
kurmak, taşra teşkilatlarında valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, jandarma karakolları,
emniyet müdürlükleri, bakanlık teşkilatları, hastaneler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri vb.
ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak. Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere
amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler, ya da ileride
amaçlarına uyan kurum

ve kuruluşlar ile

görüşmeler

yapmak,

ilişki

kurmaktır

(http://www.aka.org.tr, http://www.aka.org.tr/img/aka_t%C3%BCz%C3%BCk.pdf).
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Derneğin çalışma şekli; arama-kurtarma gerektiren bütün çalışmalarda; ihbarın en kısa
sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak, alınan her ihbar ile arama-kurtarma
operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, operasyona katılacak ekibin en uygun
yetenekteki kişi ve/veya kişilerden oluşmasını sağlamak, ekibin en kısa sürede toplanmasını,
her

birimin

görevlerini,

arama

kurtarma

malzemelerini

nereden

alacaklarını,

iletişimin/haberleşmenin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine
ulaşılmasını, arama-kurtarmanın niteliğine göre ulaşılan kişinin ilk müdahale biçimini,
ulaştırılacağı yeri saptamak, çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek, ekibin kısa
sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak, bu konuda rapor(lar) düzenlemek, bu çalışmaların
yapılmasında kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır
(http://www.aka.org.tr, http://www.aka.org.tr/img/aka_t%C3%BCz%C3%BCk.pdf).

11.1.2. AKUT Arama Kurtarma Derneği
1995 yılında kurulmuş, 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adını almıştır.
Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Kuruluş amacı dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında
doğru ve etkin arama kurtarma faaliyetleri düzenlemektir. 1997 yılında deprem ve sel
eğitimlerini alarak, talep edildiği takdirde doğa kaynaklı afetlerde ilgili resmî kurumlara
yardımcı olabilir hale gelmiştir. 1998 senesinde, Adana-Ceyhan depreminde gösterdiği
yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da “Kamu Yararına Dernek”
statüsü kazanmıştır. 1999 tarihindeki Marmara Depreminde AKUT, 150 gönüllüsü ile
çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtarmıştır. Yalnız Türkiye’de değil yurt dışında
da faaliyetlerde bulunmuştur. Marmara Depremi’nin hemen ardından gelen 1999 YunanistanAtina, 1999 yılında Tayvan, 2001 Hindistan, 2003 İran, 2005 Pakistan, 2010 Haiti, 2015
Nepal depremlerinde arama kurtarma; 2000 yılında Mozambik selinde tıbbi destek çalışmaları
gerçekleştirmiştir (http://www.akut.org.tr).
1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Uluslararası Arama
Kurtarma Danışma Grubu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, bütün dünyada uluslararası
standartlara uygun, arama kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili
ekiplerden biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre “Ağır Arama Kurtarma Ekibi”
(Heavy) ve “Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium) olmak üzere gerçekleşen
sınıflandırma içerisinde AKUT, “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda sertifikaya
sahiptir. Halen ülke genelinde 36 ekibi mevcuttur. AKUT seminer birimi topluma “Temel
279

Afet Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri vermektedir. % 100 gönüllülük
esasıyla işleyişine devam etmekte; bağışlar ve kurumlara verdiği eğitimlerle mali kaynak
sağlamaktadır (http://www.akut.org.tr).
Derneğin çalışma biçimi; arama ve kurtarma gerektiren tüm çalışmalarda;


İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,



Alınan her ihbar ile arama ve kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini
oluşturmak,



Operasyona katılacak ekibin en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerden
oluşmasını sağlamak,



Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama kurtarma
malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan
yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama ve kurtarmanın niteliğine göre
alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,



Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,



Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak,



Bu konuda rapor düzenlemek,



Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini
sağlamaktır (http://www.akut.org.tr, http://www.akut.org.tr/tuzuk).
Dernek çalışma alanları doğrultusunda;



Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak, bu kişilere yurt içinden
ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler
düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,



İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak, konferans,
panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür,
dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir.



Konuları ile ilgili bakanlık, müdürlük ve federasyonlarla, silahlı kuvvetlerle, emniyet
teşkilatı, Türk Havayolları, Türk Hava Kurumu vb. kamu kuruluşları ile görüşmeler
yapmak, ilişkiler kurmak,



Üniversite, fakülte, akademi, yüksekokullar, spor kulüpleri, spor dernekleri, turizm
firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
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Taşra Teşkilatlarında valilikler, kaymakamlıklar, jandarma karakolları, emniyet
müdürlükleri, bakanlık teşkilatları, hastaneler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl
Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,



Amaç ve çalışma biçimine uygun konularda ilgili özel kuruluşlar, vakıflar, dernekler
ve ileride amaçlarına uyan bütün kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır
(http://www.akut.org.tr, http://www.akut.org.tr/tuzuk).

11.1.3. GEA
GEA -Toprak Ana-, 1994 yılında tamamı gönüllü üyelerde oluşan bir oluşan bir arama
kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubudur. GEA Ekibi ulusal ve uluslararası alanda
yaşamı tehdit eden bütün felaketlerde, afet sonrasında enkaz altında kalmış insanlara ulaşmak
için arama kurtarma operasyonları gerçekleştirmekte, ihtiyaç halinde afet bölgesinde tıbbi
ve insani yardım faaliyetleri sürdürmektedir. 1999 senesinden beri INSARAG (Birleşmiş
Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Ekipleri Tavsiye Grubu) üyesidir.
GEA’nın kuruluş amacı ve ilkeleri şunlardır:


Din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afetlerden etkilenmiş ihtiyacı olan
kişilere yardım etmek,



Doğal ve çevresel felaketlere hazırlıklı olmak,



Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek,



Gönüllülük, vatandaşlık, yardımlaşma ve gönüllü hizmet değerlerini aktif çalışmalarla
birleştirmek,



Doğayla bütünleşmeyi sağlamak için bireyin kapasitelerini geliştirmek,



İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan dünyayı
korumak için faaliyetler organize etmek.
Ekip, İtalya’da İtalyan Sivil Savunmasının düzenlediği Acil Yardım, Kurtarma ve

Orman Yangınları konusunda bir eğitime, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde eğitimlere,
Japonya’da ‘ağır arama kurtarma’ eğitimlerine katılmış, İngiliz RAPID UK ekibiyle 6 ortak
tatbikat gerçekleştirmiştir. 2003 yılına kadar İngiliz Sivil Savunması, Japon Sivil Savunması,
Alman Sivil Savunması ve El Salvador ordusuyla ortak eğitimler yapmış, çeşitli sivil toplum
kuruluşlarına eğitimler vermiştir.
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2000 yılından bu yana birçok kurum ve kuruluşa gönüllü olarak ‘Depremle Birlikte
Yaşam Eğitimi ve Acil Durum Yönetimi’ konusunda eğitimler düzenlemiştir. Afet riski
taşıyan 22 ülkede, felaket durumunda bölge hakkında bilgi almak ve en kısa zamanda arama
kurtarma çalışmalarında bulunmak amacıyla resmi sivil savunma ekipleri ve sivil toplum
kuruluşlarıyla acil durum işbirliği protokolleri ve iletişim anlaşmaları yapmıştır. Her yıl
dünyanın farklı ülkelerindeki arama kurtarma ve insani yardım ekipleri ile ortak tatbikat,
eğitim ve toplantılar gerçekleştirmekte, Birleşmiş Milletler bünyesinde düzenlenen arama
kurtarma ve insani yardım koordinasyon toplantılarına katılmaktadır.
İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa, Van illerinde tam donanımlı ve
eğitimli arama kurtarma ekipleri; İzmit, Adana illerinde de destek ekipleri bulunmaktadır.
Dünyada 2019 yılında ilk defa yapılacak olan INSARAG hafif ekip sınıflandırması için pilot
ekip olarak seçilmiştir.
Misyonları;


Türkiye’de ve dünyada yaşanan felaketlerde İnsanlar arasında din, dil, cins, ırk, sosyal
statü ayrımı gözetmeksizin afet bölgesine en kısa zamanda ulaşmak, kazazedeleri ve
enkaz altında kalmış insanları arama kurtarma çalışmaları düzenleyerek canlı olarak
kurtarmak.



Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra insani yardım ve
ilkyardım çalışmaları yapmak, doğal ve çevresel felaketlere karşı hazırlıklılığı
geliştirmek, bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime
dönüştürmek.



Vatandaşlık ödevlerini gerçekleştirmek ve dünya vatandaşlığı fikrini uyandırmak için
faaliyetler düzenlemek. Gönüllük duygusunu geliştirmek ve sosyal sorumluluk
bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.



Düzenlenen faaliyetlerle bireyin kapasitelerini geliştirmek.



İnsanın, doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan dünyayı
korumak.
Vizyonları ise; Türkiye veya dünyada meydana gelecek bir afette 2 saatte bölgeye

hareket edebilen arama kurtarma ekiplerinin sürekliliğini korumak, eğitim ve malzeme
açısından sürekli iyileşmek.
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Değerleri:


Din, dil, cins, ırk ayrımı gözetmemek,



İnsan hayatını korumak,



Doğaya ve insana saygı,



Çalışmalarda insan onuru ve haysiyetini korumak,



Cömertlik,



Etkinlik,



Etik değerlerin takibi,



Gönüllülük,



Bilinçlilik,



Süreklilik,



Bireysel ve kurumsal anlamda devamlı iyileşme,



Takım çalışması,



Açık iletişim.

11.1.4. Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Vakfı
Mahalle Afet Gönüllüleri sisteminin kurulma amacı doğal ve insan kaynaklı afetlerin
sık yaşandığı ülkemizde gönüllülük esasına dayalı ve yerel ölçekli afetlere müdahale ve
imkan kabiliyetinin yaratılması ve geliştirilmesidir. Merkezi İstanbul’dadır. Dernek, en küçük
idari birim olan mahalleler bazında, bir afet anında profesyonel ekipler gelene kadar
geçebilecek süre içerisinde ilk müdahaleyi yapabilecek, önce kendisi ve ailesine, daha sonra
komşu ve diğer mahalle sakinlerine destek olabilecek; profesyonel ekipler geldikten sonra da
onlara destek vererek afetzedelere en kısa sürede gerekli yardımın ulaşmasını kolaylaştıracak
bir yapılanmanın parçasıdır. Mahalle Afet Gönüllülerinin aynı zamanda afetlere hazırlıklı
olmak üzere mahalle düzeyinde halk eğitimi, olası afet risklerinin azaltılması, afete hazırlık
planlarının yapılması konularında etkinliklerde bulunmaları ve resmi kurum ve kuruluşlarla
ortak çalışmalar yapılmaları öngörülmektedir. Mahalle Afet Gönüllüleri, resmi kurum ve
kuruluşlarla, özel işletmelerle, her türlü sivil toplum kuruluşu ve mahalle halkı ile amaçları
doğrultusunda bir ortaklık anlayışı içerisinde daha güvenli bir yaşam sürmelerini sağlayacak
işbirliği ve ortak çalışma ortamını yaratır.
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Mahalle Afet Gönüllüleri;
o Afet bilincine sahip,
o Afet tehlikelerinden korunmak için ne yapılması gerektiğini bilen, bu konuda
gerekli duyarlılığı gösteren ve çevresindekilerin de aynı bilinç ve duyarlılığa
ulaşması için çaba harcayan,
o Herhangi bir afet anında ve sonrasında nasıl davranılacağını bilen, bilgisi,
becerisi ve donanımı ile kendisine, çevresindekilere ve bu alanda çalışan diğer
görevlilere yardımcı olan,
o Ekip organizasyonunu sürekli etkin tutmak için üzerine düşen görev ve
sorumlulukları (eğitim, toplantı, haberleşme zinciri, ekipman bakımı,
tatbikatlar vb.) yerine getiren,
o İlgili kamu görevlileri ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
çalışarak, afet risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık düzeyinin ve nihayet
kendisi ve mahallesinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gerekliliğine inanan ve
bu yönde çaba gösteren bireylerdir.



‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ gönüllülük esaslı bir yapılanmadır. Dolayısıyla Mahalle
Afet Gönüllüleri her hangi bir karşılık beklemeden üzerlerine düşen vicdani
sorumlulukları yerine getirirler.



Mahalle Afet Gönüllüsü Temel Eğitimi, Mahalle Afet Gönüllüsü olmak için alınması
zorunlu bir eğitim programıdır. Eğitimi eksiksiz tamamlayanlar Mahalle Afet
Gönüllüsü olmaya hak kazanırlar.



Mahalle Afet Gönüllüleri için öncelikli konu güvenliktir. Gerek eğitimlerde, gerekse
afet sonrası yapılan faaliyetlerde, MAG’lar kendi güvenlikleri başta olmak üzere
çevrelerindeki ve müdahale ettikleri kişilerin güvenliklerini tüm bilgi, beceri ve
olanakları kullanarak gözetmekten sorumludurlar.



Mahalle Afet Gönüllüleri faaliyetlerinde hiçbir şekilde dil, din, ırk, cinsiyet, renk,
ulus, bölge, sosyal, kültürel, siyasi farklılık gözetmezler.
Mahalle Afet Gönüllüleri öncelikle yaşadıkları mahallenin bireyleridir ve etkinlik

alanları kendi mahalleleridir. Mahalle sınırları dışarısında gerçekleştirilecek her türlü faaliyet
için yetkili birimlerin onayı ve koordinasyonu gereklidir.
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11.1.5. Türkiye Deprem Vakfı
Erzincan'da 13.03.1992 tarihinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen, 653 kişinin
ölümüne, 6700 binanın harap olmasına neden olan büyük depremden sonra İTÜ İnşaat
Fakültesi ve Maden Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir grup bilim insanı, birlikte
girişimde bulunarak ülkemizin, halkımızın depremden göreceği can ve mal kaybını en aza
indirebilmek amacı ile Türkiye Deprem Vakfı'nı kurmaya karar vermişlerdir. Vakıf, özellikle
1939 büyük Erzincan depreminden sonra birlikte çalışarak bugüne kadar ülkemizde ve dış
ülkelerde başarı sağlamış İTÜ, ODTÜ ve BÜ'nin değerli öğretim üyelerinin daima
uyguladıkları gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile işbirliği halinde bu konuda etkinlik
gösteren kuruluşları, deprem bilimi ve deprem mühendisliği alanında uzman kişileri bir araya
toplayan Türkiye Deprem Vakfı adında bir organizasyonun kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir.
Kuruluş tarihi 15 Nisan 1993'tür.
Amacı;


Topraklarının %96'sı deprem afetine maruz bulunan ülkemizin, depremler sonunda
karşılaştığı büyük can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için; deprem öncesi
ve sonrasında alınması gereken etkili ve fiili önlemler hususunda, ülke içindeki ve
dışındaki ilgili bilimsel, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak, etkinliklerini
her bakımdan desteklemek.



Deprem ve deprem mühendisliği bilgi ve mesleğinin gelişmesini, eğitimini ve
toplumda benimsenip yaygınlaşmasını sağlamak,



Vatandaş kitlelerini depremlere karşı koruyucu önlemler hususunda sürekli eğiterek
bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı bulunmalarını sağlamak,



İlgili mevzuat dahilinde, her seviyede eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarının
kurulması, işletilmesi, kurslar açılması, seminerler, sempozyumlar, konferanslar vb.
düzenlemek, lisans ve lisans üstü eğitim-öğretim gören öğrenciler ile, bilimsel ve
teknik araştırmalarda bulunan kişi ve kurumlara, teknik, mali ve sosyal yardımlarda
bulunmak ve burslar vermek,



Depreme dayanıklı bina tasarım ve uygulama hizmetlerinde, danışmanlık, gözetim ve
denetim yapmak, kalite kontrol ve teknik elemanların yetenekleri ile ilgili belge ve
sertifikalar vermektir.

Faaliyet alanları;
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Depremden korunmayı, zararlarını en aza indirmeyi amaçlayan, yürürlükteki yasa,
tüzük ve yönetmeliklerin ciddiyetle uygulanmasını sağlamak üzere ilgili tüm
kuruluşlarla ve vatandaşlarla, bütünleştirici ve yönlendirici niteliklerde işbirliği
yapılması,



Deprem mühendisliğinin geliştirilmesi ve uygulamalarının yaygınlaştırılması
çabalarına paralel olarak deprem öncesi ve deprem sonrası aşamalarında alınacak
önlemler hususunda ilgili kuruluşlara yol gösterilmesi, desteklenmesi, gerekirse
yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması,



Ülkemizde deprem ve deprem mühendisliği konularında bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri sağlamak üzere Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi ve ilgili diğer
kuruluşlarla işbirliği yaparak düzenleyecekleri ulusal ve uluslararası bilimsel,
teknolojik, eğitsel, idari ve yasal niteliklerdeki toplantıların desteklenmesi, gerekirse
vakıf tarafından doğrudan organize edilmesi, bu faaliyetlerin sonuçlarının
yayınlanması,



Gerek

depremden

önce

depreme

dayanıklı

olacak

şekilde

inşaatların

projelendirilmesinde ve uygulanmasında, gerekse mevcut yapıların gelecekteki
depremlere dayanıklılık derecelerinin değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği
yapılması, teknik ve idari açılardan çalışmalar yapılması,


Resmi ve özel inşaat sahipleri tarafından talep edildiği takdirde; inşaatların
projelendirilmesi ve bunların uygulanması aşamalarında, vakıf tarafından, konuyla
ilgili seçkin ve güvenilir uzmanlara, titizlikle gerekli kontrollerin yaptırılması
böylece, gerekli deprem emniyeti bulunan binalara "Bu binada depreme karşı
gerekli fenni güvenlik önlemleri alınmıştır" şeklinde bir güvence levhasının
konulması, bu arada, vakıf aracılığı ile bina sahipleri açısından binalarının deprem
riski mertebesinin tespiti ve en uygun şartlarla deprem hasar sigortası yaptırılması,



Yükseköğretim kuruluşlarında Deprem Bilgisi ve Deprem Mühendisliği disiplinleri
üzerine

uzmanlar

yetiştirilmesinin

desteklenmesi,

orta

ve

yükseköğretim

seviyesindeki okullarda deprem bilgisi ve önlemleriyle ilgili eğitim ve araştırma
yapılmasının desteklenmesi ve organize edilmesi,


Toplumun deprem ve koruyucu önlemler konularında afiş, broşür, sergi ve benzeri
çeşitli medyalar ve en yeni teknolojileri sergileyen ulusal ve uluslararası fuarlar,
videolu konferanslar, basın ve TV aracılığı vb. ile bilinçlendirilmesi, ayrıca bu
konuda bütün kamu veya özel kuruluşlarla işbirliği yapılması,
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Ülke genelinde iller ve ilçeler bazında deprem önlemleri ile ilgili tüm etkinlikler
için, Türkiye Depremden Korunma Ağı konusunda ilgili makamlara danışmanlık ve
destek sağlanması,



Ülkede meydana gelebilecek depremler sırasında; kurtarma, acil yardım, geçici
barınma, uzun süre iskan vb. aşamalarda hangi kuruluşların el birliği ile
çalışacaklarının ve acilen neler yapacaklarının planlanması, bu planların vatandaşlarla
birlikte, gerçekçi senaryolar halinde iller ve ilçeler bazında periyodik olarak ve
ciddiyetle uygulanması, bu deprem organları ağının uluslararası genişletilmiş bir ağ
içinde bütünleştirilmesi amacı ile kamu ve halkla işbirliği yapılması,



Deprem mahallinin ve oluş zamanının mümkün olduğu kadar ayrıntıları ile tahribat
durumunun saptanması ve acilen ilgili makamlara bildirilmesi için ilgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği yapılması,



Vakfın ülke içinde ve dışındaki benzeri yerli, yabancı ve uluslararası kuruluşlara üye
olarak bunların faaliyetlerine katılması, işbirliği yapılması, etkinliklerinden ve her
çeşit maddi ve teknik imkanlarından yararlanılması.



Bilimsel ve teknik raporlar, kitaplar yayınlanması,



MODSEA Mobil Deprem Simülasyon Eğitim Aracı ile görsel ve uygulamalı
eğitimler,



Deprem Simülasyon Eğitim Odası – Sabit ve Araç Üstü Kurulumu Projeleri (Anahtar
Teslim)



Açık grup eğitimleri çerçevesinde, temel bilinçlendirme eğitimleri.

11.1.6. Türk Kızılayı
Dernek, 11.6.1868 tarihinde "Mecruhin ve Mardayı Askeriyeye İmdat ve Muavenet
Cemiyeti" (Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere İmdat ve Yardım Cemiyeti) adıyla Kızılhaç’ın
Osmanlı Devleti’ndeki yansıması olarak kurulmuştur. 14.4.1877'de "Osmanlı Hilaliahmer
Cemiyeti", 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'te
"Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947'de de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır.
Ülkemizin en köklü sivil toplum kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı
ise maaşlı olarak çalışır (Polat, 2007).
Uluslararası bir hayır kuruluşu niteliğinde olan Türk Kızılayı’nın görevi, savaşta ve
barışta, yararlananlardan hiçbir bedel almadan ve karşılık beklemeden, amacına uygun ve
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gönüllülük anlayışına göre hizmet etmek ve faaliyet yapmaktır. Türk Kızılayı, Bölgesel ve
Yerel Afet Müdahale ve Lojistik Merkezleri ile afete hazırlık, afet müdahale ve afet lojistik
sistemini, ülke çapında yaygınlaştırarak dünyanın en iyi örgütlenmiş afet sistemlerinden
birisine sahip olmuştur. Yurt genelinde hizmet veren bütün haberleşme araçlarında mobil,
Bölge Afet Yönetim Merkezlerinde ise sabit olmak üzere ‘TÜRKSAT Uydu Haberleşme
Sistemi’ kurulmuştur. Böylece, Türk Kızılayı, Afet Operasyon Merkezi’ndeki modern teknik
altyapısı ile ülkemizde ve bölge ülkelerinde meydana gelebilecek bir afet esnasında, kesintisiz
haberleşme imkânına kavuşmuştur (www.kizilay.org.tr).
Türk Kızılayı ulusal ve uluslararası afet müdahale faaliyetlerini Afet Operasyon
Merkezi (AFOM) üzerinden yürütür. AFOM kendisine bağlı 8 Bölge ve 25 Yerel olmak üzere
toplam 33 Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi ile hizmet vermektedir. Kendine insanlık,
ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik, evrensellik
kavramlarını ilke edinmiştir (www.kizilay.org.tr).
Genel Merkezi Ankara’dadır. Kan merkezleri, afet müdahale merkezleri, 81 ilde
bulunan 700’ü aşkın şubesi ile ülkemizin en yaygın, en etkin ve en güçlü organizasyon
yapısına sahip sivil toplum kuruluşudur. Yurdumuzda ve dünyanın herhangi bir yerinde
meydana gelen doğa kaynaklı afetler sonrası, devlet kurumlarına destek görevi görerek
afetzedelere, acil barınma ve acil beslenme hizmeti sağlar. Beslenme alanında mobil ekmek
fırını, mobil mutfak ve mobil ikram araçları ile kaliteli ve hızlı hizmetle afetzedelerin yanında
olur. Ankara ve Erzincan’da çadır işletmesi ve üretim atölyesi bulunan Türk Kızılayı, yurt içi
ve yurt dışı insani yardım çalışmalarında uzun süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra
ihtiyaca yönelik özel çadırlar da üretmektedir. Kan hizmetleri, Türk Kızılayı’na bağlı
Bölgesel Kan Merkezleri aracılığıyla yürütülmektedir (www.kizilay.org.tr).
Alanında profesyonel eğitmenler tarafından Temel Afet Bilinci Eğitimi, Yapısal
Olmayan Tehlikelerin Azaltılması Eğitimi, Kızılaycılığı Yaygınlaştırma, İlk Yardım ve HIV /
AIDS Eğitimi verilmektedir. Kendi olanaklarıyla tatil yapamayan öğrencilerimiz için yurdun
çeşitli illerinde “Gençlik ve Sağlık Kampları” açılmaktadır. Bunun yanı sıra, kültür paylaşımı
gezileri

ve

öğrenci

yurtları

hizmetleriyle

de

gençlerin

yanında

yer

almaktadır

(www.kizilay.org.tr).
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11.1.7. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri)
UMKE, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır.
Yurdumuzda ve yurtdışında olası afetlerde iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış, ekipler
aracılığı ile en kısa sürede afetzedelere yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması,
hızlı ve güvenli bir şekilde hasta / yaralı naklinin sağlanması, nakil sonrasında acil tedavi
ünitelerinin ve hizmetinin temini ve bütün bu işler için gerekli profesyonel yönetim
organizasyonunun oluşturulması amacı ile “Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi”
kapsamında 19.03.2004 tarihinde daire başkanlığı kurulmuştur. Kurulan Daire Başkanlığı
bünyesinde, ilk aşamada 11 Bölge ili (Adana, Afyon, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul,
İzmir, Samsun, Sakarya, Van) ile ülkemizde deprem riskinin yüksek olduğu, Kocaeli, Yalova
ve

Düzce

illerinde

Ulusal

Medikal

Kurtarma

Ekipleri

(UMKE)

kurulmuştur

(http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/kriz/umke.asp).
UMKE personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli
işlerini yapan istekli sağlık personeli arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve
faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır,
gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında UMKE faaliyetlerini
yürüten personel, bu faaliyetlerini bakanlık veya valilik görevlendirmesi ile yapar. UMKE’ye
diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve
donanımları kendi imkânları ile karşılanır. Eğitimleri Bakanlıkça yapılır. UMKE’nin
çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi
olabilir. Ancak faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine aittir. UMKE’nin
sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri
yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından UMKE destek personeli
oluşturulur (http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/kriz/umke.asp).
UMKE’nin

görevleri

şu

şekilde

özetlenebilir

(http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/kriz/umke.asp);


Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay
yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal
müdahale etmek ve kurtarmak,



Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak
üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,
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Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların
yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim
imkânları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,



Olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triyaj, tıbbi müdahale, nakil
hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak,



Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,



Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,



Gerekli hallerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık
hizmetlerinde görev almak.

11.1.8. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB)
Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları
Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Derneği arasında 16 Ağustos 2006 tarihinde imzalanan bir protokol ile
toplum ruh sağlığını olumsuz etkileyen afetler ve kriz durumlarında psikososyal
müdahalelerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Birliğin Genel sekreterliği Türk Kızılayı
tarafından yürütülmekte ve birliğin karar organı olan yürütme kurulunda her dernek iki üye ile
temsil edilmektedir.
APHB, Türkiye’de boşluk bulunan afetlerde psikososyal hizmetler alanında, bu tür
hizmetlere ihtiyaç duyan kişi ve grupların ihtiyaçlarının en etkin biçimde ve işbirliği halinde
karşılanması, ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen afetlere birlik üyesi sivil toplum
kuruluşlarıyla daha etkili müdahale edilebilmesini hedeflemektedir (Ramazan ve Tomas,
2017, psikolog.org.tr/index.php?Detail=1058).

11.2. Uluslararası Kuruluşlar
11.2.1. Kalkınma Ajansları
Özellikle bazı kalkınma ajanslarının afetlerle ilgili öne çıkan yardımları yadsınamaz.
Bunlardan en önemlileri aşağıda verilmiştir:
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11.2.1.1. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı
Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA), dünyanın önde gelen resmi kalkınma
ajanslarından

biridir.

Merkezi

Tokyo’dadır.

Kurulduğundan

beri

afet

zararlarının

azaltılmasına yönelik çeşitli faaliyetlere danışmanlık ve rehberlik yaparak, maddi destek
sağlayarak önemli bir görev üstlenmiştir. Japonya da Türkiye gibi sık sık deprem afeti
yaşayan ülkelerdendir. Yaşadığı depremlerden ders çıkartmayı başaran, bu konuda başarılı
örnek ülkelerden olan Japonya, afetlerden korunma, deprem mühendisliği, sismoloji
alanlarında deneyimlerini paylaşmak istemektedir. JICA, Türkiye’de özellikle yeniden
yapılanma ve zarar azaltma amaçlı Ankara’da Deprem Zararlarından Korunma Araştırma
Merkezi kurulması (1997), İstanbul’da Mikro Bölgeleme ve Afet Zararlarını Azaltma projesi
gibi birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir. Yaklaşık son 50 yıldır teknik işbirliği projeleri
çerçevesinde

Türkiye’ye

uzmanlarını

göndermekte,

Japonya’da

eğitim

olanakları

sağlamaktadır. 1995 yılında Türkiye’de JICA’nın 52. yurtdışı temsilciliği açılmıştır. Öncelikli
konu doğa kaynaklı afetler ve zararların azaltılması olmak üzere ekonomi, tıp, tarım, çevre
kirliliği gibi birçok konuda Türkiye’deki kamu kurumları ve üniversiteler ile işbirliği
yapmakta, Japonya’da uygulamalı eğitim olanakları sağlamaktadır. Her yıl belli sayıdaki
araştırıcı, afetler ve sismoloji konusunda çalışma yapmak üzere Japonya’ya gönderilmektedir
(Anonim, 2004).

11.2.1.2. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP)’nın misyonu üye ülkelerdeki
sürdürülebilir insani kalkınmaya katkı sağlamaktır. Bu amaçla yoksulluğun ortadan
kaldırılması başta olmak üzere iş olanakları yaratılması, insanca yaşama ortamının
kazanılması, kadınların durumlarının iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve geçiştirilmesi gibi
alanlarda

sahip

oldukları

kapasiteyi

iyileştirmek

yolunda

program

tasarlama

ve

uygulamalarına yardımcı olmaktadır (Anonim, 2004).
Afet zararlarının azaltılması BMKP’nın genel planlama çerçevesinde önemli bir yer
tutar. Özellikle kapsamlı krizlerin meydana gelme sıklığı ve etkisini azaltmayı, çevresel ve
teknolojik afetlerden sonraki toparlanmayı hızlandırıp sürdürülebilir beşeri kalkınmayı
sağlamaya çalışır. Bu amaçla Acil Yardım Dairesi Afet Zararlarının Azaltılması ve İyileştirme
Programı aşağıdaki çalışmaları yapar (Anonim, 2004);
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Afete maruz ülkelerdeki afet yönetimi kapasitesinin geliştirilmesi için ulusal afet
yönetimi sistemlerinin kurulmasına yardımcı olmak.



Afet zararlarının azaltılması yaklaşımlarını tanıtmak ve bunların ulusal politikalarla
planlama ve mevzuatla bütünleştirilmesini temin etmek.
BMKP, yukarıdaki amaçları doğrultusunda 1996 yılında “Türkiye’nin Afet Yönetim

Sisteminin İyileştirilmesi” projesini desteklemiştir. Türkiye’deki kurumsal afet yönetimi
sistemini geniş kapsamlı bir yaklaşımla daha iyi hale getirmeyi amaçlayan projenin birçok
bileşeni, 1999 depremlerinin ardından Dünya Bankası tarafından finanse edilen MEER
programında tekrarlanmıştır (Anon., 2004).
BMKP tarafından desteklenen bazı projeler şunlardır (Anon., 2004);


Acil Durum Yardımı (birinci safha) BMKP-BM OCHA Çadır Kent (ikinci safha)
projeleri,



Depremden Etkilenmiş Bölgelerde Barınak ve Hijyen projesi,



Enkazın Bölgesel Yönetimi için Plan Geliştirilmesi,



Deprem Bölgesinde Katı Atıkların Yönetimi Sisteminin İyileştirilmesi,



BMKP-OCHA Çadır Kentinde Temiz ve Yenilenebilir Enerjinin Kullanılması,



İyileştirme Faaliyetlerine Sivil Toplumun Katılmasının Temini projesi,



Mikro Girişimlerin Desteklenmesi,



Deprem Sonrası Teknik Müşavirlikler ve Türkiye İçin Afet Zararlarının Azaltılması
Programı,



12 Kasım 1999 Düzce Depreminde Acil Yardım ve Kurtarma,



Marmara Depreminden Etkilenen Nüfusun Travma ile Başa Çıkma Kapasitesinin
Güçlendirilmesi

11.2.1.3. Dünya Bankası
Dünya Bankası 100’den fazla ülkeye borç, müşavirlik hizmetleri ve özel
gereksinimlere göre tasarlanmış kaynak tahsis etmektedir. Kendi bütçe olanakları ve
kadrosunu kullanarak diğer kuruluşlarla işbirliği yapmakta, koordinasyon ihtiyacı olan her
ülkeyi ayrı bir vaka olarak ele alıp istikrarlı, sürdürülebilir ve adil bir kalkınma sağlamaya
çalışmaktadır (Anon. 2004).
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Dünya Bankası, 20 milyar ABD doları düzeyinde olan yıllık bütçesi ile uluslararası
alanda kalkınma kredisi sağlayan kuruluşlar arasında en büyük paya sahiptir. Kalkınma
kredisi ve desteği alan diğer kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak,
kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır (Anon., 2004).
Dünya Bankasının ana misyonu yoksullukla savaşmaktır. Bu misyon içerisinde,
gelişmekte ola ülkelerde, doğa kaynaklı ve teknolojik afetlere karşı hazırlıklı olma ve zarar
azaltma faaliyetlerinin yanı sıra iyileştirme faaliyetlerinin de hızlı ve etkili olarak
yürütülmesine destek olmak da yer almaktadır. Doğa kaynaklı afetlerdeki can kayıplarının %
95’i gelişmekte olan ülkelerde olmakta, meydana gelen afetler bu ülkelerin ekonomilerine
ciddi zararlar vermektedir (Anon., 2004).
Kalkınma ile doğa kaynaklı afetler arasında doğrusal bir ilişki vardır. Şöyle ki; doğa
kaynaklı afet tehlikesi ve riskini dikkate almadan uygulanan kalkınma programları,
tekrarlanmaları kaçınılmaz olan doğal olayları, afetlere çevirmektedir. Bu nedenle 1993
yılında Dünya Bankası bünyesinde bir afet yönetimi birimi kurulmuştur. Bu birimin ana
görevi, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması çalışmalarına liderlik etmek ve destek
olmaktır. Dünya Bankasının destek olduğu projeler şunlardır (Anon., 2004);


Afet Sonrası İyileştirme ve Yapılanma Projesi,



Türkiye Acil Sel ve Deprem Yeniden Yapılanma Projesi (TEFER),



Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılanma Projesi (MEER).

11.2. 2. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları
Afetlerle ilgili uluslararası sivil toplum kuruluşlarından bazıları;


Uluslararası Kızılay ve Kızılhaçlar



Dini Motifli Yabancı Kuruluşlar



Birleşmiş Milletlere Bağlı Yabancı Kuruluşlar (UNICEF, WHO, Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı: UNDP)



Oxfam,



Avrupa Komisyonu İnsani Ofisi



Üniversite Toplulukları
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CARE (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere: Her Yere Destek ve
Yardım Birliği)



MSF (Médecins Sans Frontières: Sınır Tanımayan Doktorlar)



Çocukları Koruma (Save The Children)



St John Ambulance



World Vision (Dünya Vizyonu)

11.2.1. Kızılhaç
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), insani görevi yalnızca savaş ve iç şiddet
mağdurlarının yaşamını ve onurunu korumak olan tarafsız, yansız ve bağımsız bir kuruluştur.
Çatışma ortamında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi tarafından yürütülen uluslararası
insani yardım operasyonlarını koordine eder ve yönlendirir. Aynı zamanda insancıl hukuku ve
evrensel insani ilkeleri yayma ve güçlendirme yoluyla acıları önlemeye çalışır. 1863’te
kurulmuş

olan

ICRC,

Kızılhaç

–

Kızılay

Hareketinin

kurucu

organıdır

(www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/bir-fikrin-oykusu-story-idea.pdf,
www.icrc.org,

www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/icrcyi-kesfedin-discover-

icrc.pdf).
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu: Ulusal Kızılhaç veya
Kızılay derneklerinin zarar görebilir insanlara yönelik insani faaliyetlerini destekler. 1919
yılında kurulmuştur. Uluslararası afet yardımlarını koordine ederek ve yeniden kalkınmayı
destekleyerek acıları önlemek ve hafifletmek için çalışır. Uluslararası Federasyon, Ulusal
Dernekler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi hep birlikte Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay
Hareketini

oluştururlar

(www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/bir-fikrin-oykusu-

story-idea.pdf).
Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri: 186 ülkede bulunan Ulusal Dernekler (2010),
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin çalışma ve ilkelerini sürdürürler. Ulusal
Dernekler, insani yardım alanında kendi ülkelerinin kamu otoritelerine yardımcı organlar
olarak işlev görürler ve afette yardım, sağlık ve sosyal programlar dahil olmak üzere çeşitli
hizmetler sunarlar. Savaş zamanlarında, Ulusal Dernekler, savaştan etkilenen sivil halka
yardım

ederler

ve

gereğinde

askeri

sağlık

hizmetlerine

destek

verirler

(www.icrc.org/eng/home/languages/turkish/files/bir-fikrin-oykusu-story-idea.pdf).
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11.2.2. Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve
güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence
altına alınmasını içeren insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51
ülke tarafından 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Günümüzde BM’ye üye ülkelerin sayısı
193’ye ulaşmıştır (Tablo 11.1).

Tablo 11.1. Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler ve giriş tarihleri.
ÜLKE
Amerika Birleşik Devletleri
Arjantin
Belarus
Brezilya
Çin
Danimarka
Dominik Cumhuriyeti
El Salvador
Filipinler
Fransa
Haiti
İngiltere ve Kuzey İrlanda
İran (İslam Cumhuriyeti)
Küba
Lübnan
Luksenburg
Mısır
Nikaragua
Paraguay
Polonya
Rusya Federasyonu
Şili
Sudi Arabistan
Suriye Arap Cumhuriyeti
Türkiye
Ukrayna
Yeni Zelanda

GİRİŞ TARİHİ
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
24.Ekim.1945
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ÜLKE
Yugoslavya
Yunanistan
Belçika
Hindistan
Peru
Avusturalya
Kosta Rika
Liberya
Kolombiya
Güney Afrika
Meksika
Kanada
Etyopya
Panama
Bolivya
Venezuella
Guatemala
Norveç
Hollanda
Honduras
Uruguay
Ekvator
Irak
Afganistan
İsveç
İzlanda
Tayland
Pakistan
Yemen
Myanmar
İsrail
Endonezya
Arnavutluk
Avusturya
Bulgaristan
Finlandiya
İrlanda
İspanya
İtalya
Kamboçya

GİRİŞ TARİHİ
24.Ekim.1945
25.Ekim.1945
27.Ekim.1945
30.Ekim.1945
31.Ekim.1945
01.Kasım.1945
02.Kasım.1945
02.Kasım.1945
05.Kasım.1945
07.Kasım.1945
07.Kasım.1945
09.Kasım.1945
13.Kasım.1945
13.Kasım.1945
14.Kasım.1945
15.Kasım.1945
21.Kasım.1945
27.Kasım.1945
10.Aralık.1945
17.Aralık.1945
18.Aralık.1945
21.Aralık.1945
21.Aralık.1945
19.Kasım.1946
19.Kasım.1946
19.Kasım.1946
16.Aralık.1946
30.Eylül.1947
30.Eylül.1947
19.Nisan.1948
11.Mayıs.1949
28.Eylül.1950
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
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ÜLKE
Lao Halk Cumhuriyeti
Libya Arap Cemahiriyesi
Macaristan
Nepal
Portekiz
Romanya
Sri Lanka
Ürdün
Fas
Sudan
Tunus
Japonya
Gana
Malezya
Gine
Benin
Burkina Faso
Çad
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Fildişi Sahili
Gabon
Kamerun
Kıbrıs
Kongo
Madagaskar
Nijer
Orta Afrika Cumhuriyeti
Somali
Togo
Mali
Senegal
Nijerya
Sierra Leone
Moritanya
Moğlistan
Tanzanya
Burundi
Jamayka
Rwanda
Trinidad ve Tobago

GİRİŞ TARİHİ
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
14.Aralık.1955
12.Kasım.1956
12.Kasım.1956
12.Kasım.1956
18.Aralık.1956
08.Mart.1957
17.Eylül.1957
12.Aralık.1958
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
20.Eylül.1960
28.Eylül.1960
28.Eylül.1960
07.Ekim.1960
27.Eylül.1961
07.Ekim.1961
27.Ekim.1961
14.Aralık.1961
18.Eylül.1962
18.Eylül.1962
18.Eylül.1962
18.Eylül.1962
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ÜLKE
Cezayir
Uganda
Kuveyt
Kenya
Malawi
Malta
Zambiya
Gambia
Maldivler
Singapur
Guyana
Botswana
Lesoto
Barbados
Mauritus
Swaziland
Ekvator Ginesi
Fiji
Bahreyn
Butan
Katar
Oman
Birleşik Arap Emirlikleri
Almanya
Bahama Adaları
Bengladeş
Gine.Bissau
Grenada
Cape Verde
Mozambik
Sao Tome ve Principe
Papua Yeni Gine
Komor Adaları
Surinam
Seyşel adaları
Angola
Samoa
Cibuti
Vietnam
Solomon Adaları

GİRİŞ TARİHİ
08.Ekim.1962
25.Ekim.1962
14.Mayıs.1963
16.Aralık.1963
01.Aralık.1964
01.Aralık.1964
01.Aralık.1964
21.Eylül.1965
21.Eylül.1965
21.Eylül.1965
20.Eylül.1966
17.Ekim.1966
17.Ekim.1966
09.Aralık.1966
24.Nisan.1968
24.Eylül.1968
12.Kasım.1968
13.Ekim.1970
21.Eylül.1971
21.Eylül.1971
21.Eylül.1971
07.Ekim.1971
09.Aralık.1971
18.Eylül.1973
18.Eylül.1973
17.Eylül.1974
17.Eylül.1974
17.Eylül.1974
16.Eylül.1975
16.Eylül.1975
16.Eylül.1975
10.Ekim.1975
12.Kasım.1975
04.Aralık.1975
21.Eylül.1976
01.Aralık.1976
15.Aralık.1976
20.Eylül.1977
20.Eylül.1977
19.Eylül.1978
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ÜLKE

GİRİŞ TARİHİ
Dominika
18.Aralık.1978
Saint Lucia
18.Eylül.1979
Zimbabwe
25.Ağustos.1980
Saint Vincent ve Grenada Adaları
16.Eylül.1980
Vanuatu
15.Eylül.1981
Belize
25.Eylül.1981
Antigua ve Barbuda
11.Kasım.1981
Saint Kitts ve Nevis
23.Eylül.1983
Brunei Darussalam
21.Eylül.1984
Namibia
23.Nisan.1990
Liechtenstein
18.Eylül.1990
Estonya
17.Eylül.1991
Kore Cumhuriyeti
17.Eylül.1991
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
17.Eylül.1991
Latvia
17.Eylül.1991
Litvanya
17.Eylül.1991
Marshall Adaları
17.Eylül.1991
Mikronezya (Federe devletleri)
17.Eylül.1991
Ermenistan
02.Mart.1992
Kazakistan
02.Mart.1992
Kırgızistan
02.Mart.1992
Moldova
02.Mart.1992
Özbekistan
02.Mart.1992
San Marino
02.Mart.1992
Tajikistan
02.Mart.1992
Türkmenistan
02.Mart.1992
Azerbeycan
09.Mart.1992
Bosna ve Hersek
22.Mayıs.1992
Hırvatistan
22.Mayıs.1992
Slovenya
22.Mayıs.1992
Gürcistan
31.Temmuz.1992
Çek Cumhuriyeti
19.Ocak.1993
Slovakya
19.Ocak.1993
Makedonya Eski Yugoslavya Cumhuriyeti 08.Nisan.1993
Eritre
28.Mayıs.1993
Monako
28.Mayıs.1993
Andora
28.Temmuz.1993
Palau
15.Aralık.1994
Kiribati
14.Eylül.1999
Nauru
14.Eylül.1999
299

ÜLKE

GİRİŞ TARİHİ
14.Eylül.1999
05.Eylül.2000
01.Kasım.2000
07.Eylül.2002
10.Eylül.2002
28.Haziran.2006
14.Temmuz.2011

Tonga
Tuvalu
Sırbistan
Timor
İsviçre
Karadağ (Montonegro)
Güney Sudan

İnsanlığı yoksulluk, açlık, cehalet, hastalıklar, mahrumiyet, afetler ve çevrenin
yok olmasının

getireceği

sonuçlardan

korumak

için

çaba

harcamaktadır.

BM’nin çalışmalarının özünü toplumsal cinsiyet eşitliği, iyi yönetim ve insan hakları temelli
yaklaşım oluşturmaktadır. Ayrıca yoksulların, kadınların, evlerinden edilmiş kişilerin
ve mültecilerin kalkınma sürecine dahil edilmelerine de özel bir önem vermektedir.
Türkiye, Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi olarak, barış gücü ve barışın inşasından
dünyanın dört bir yanındaki yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye kadar teşkilatın
birçok görevinin yerine getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 50 yılı aşkın bir süredir
Türkiye’de hükümet, özel sektör, medya, kadın sivil toplum kuruluşları, STK’lar,
üniversiteler ve sivil toplumun diğer temsilcileri ile birlikte ulusal vizyon ve önceliklerin
uygulanması için çalışmaktadır. Türkiye’deki merkezi Ankara’dadır.
Ülkemizde BM’e bağlı 14 kuruluş faaliyet göstermektedir;


Gıda ve Tarım Örgütü (FAO: Food and Agriculture Organization),



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO: International Labour Organization),



Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA: Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs),



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP: United Nations Develpment
Programme),



Birleşmiş Milletler Güvelik Birimi (UNDSS: United Nations Department of Safety
and Security),



Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA: United Nations Fund for Population
Activities),
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR: United Nations High
Commissioner for Refugees),



Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC: United Nations Information
Centre),



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF: United Nations Children’s
Emergency Fund),



Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü (UNIDO: United Nations Industrial
Development Organization),



Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV: United Nations Volunteers),



Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women: United Nations Women),



Dünya Gıda Programı (WFP: World Food Programme)



Dünya Sağlık Örgütü (WHO: World Health Organization)
İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ve BM Siyasi İşler Dairesi, ülkede

yerleşik olmamakla birlikte Türkiye’deki çalışmalara aktif olarak katılmaktadırlar. Ayrıca,
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de BM Türkiye Ekibi bünyesinde yer almaktadır.

11.2.3. INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu)
Üye ülkelerin resmi afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında yer
alan sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir ağ olan INSARAG (International Search and
Rescue Advisory Group), 1991 yılında kurulmuştur. Grubun amacı; üyelerinin, ihtiyaç olan
bölgelere hızla ulaşmalarını ve verimli bir çalışma gerçekleştirmeleri için gereken
koordinasyonu sağlamaktır.
INSARAG’ın rolü, çökmüş yapıların bulunduğu acil durumlarda afetten etkilenen bir
ülkeyi desteklemek için etkili ve ilkeli uluslararası kentsel arama ve kurtarma (USAR)
yardımını hazırlamak, seferber etmek ve koordine etmek; uluslararası, bölgesel, alt bölgesel
ve ulusal seviyede kapasite geliştirmeyi desteklemektir. INSARAG bunu aşağıdaki yollarla
yapar:


USAR yardımı, eşgüdüm metodoloji ve araçları ve ilgili paydaşlar arasındaki
seferberlik ve bilgi alışverişi protokollerine ilişkin ortak standartların geliştirilmesi ve
desteklenmesi
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Üye Devletler, STK’lar ve ulusal, bölgesel ve uluslararası ortaklar arasında işbirliği ve
deneyim paylaşımının ve bunlarla işbirliğinin desteklenmesi.
Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon Sistemi (GDACS) gibi, INSARAG da, İnsanî

İlişkiler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Cenevre’deki Acil Hizmetler Bölümü'ne (ESB)
bağlıdır. Bölümdeki Koordinasyon Destek Birimi (FCSS), INSARAG sekreterliği olarak
çalışmaktadır. Afrika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde 32, Amerika bölgesinde 7, Asya ve
Pasifik Asya ve Pasifik bölgesinde 12 olmak üzere toplam 51 ülkeden en az 7369 personel
ile 81 üyesi bulunmaktadır.
INSARAG, bir Yürütme Grubu, üç Bölge Grubu ve Sekreterliğin yanı sıra USAR
Ekip Liderleri Toplantısı ve Çalışma Gruplarından oluşmaktadır (Şekil 11.1).

Şekil 11.1. INSARAG örgüt yapısı.
Türkiye’den harf sırasına göre üye olan ekipler;


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),



AKA Arama Kurtarma Araştırma Derneği,



AKUT Arama Kurtarma Derneği,



Bahçeşehir Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi,



Gölcük Ticaret Odası Arama Kurtarma Ekibi,



İstanbul Üniversitesi Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi,



Yeni Yüksektepe GEA Arama Kurtarma Ekibi
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11.2.4. OXFAM (Oxford Kıtlıkla Mücadele Komitesi)
Yoksulluğun giderilmesi için kurulmuştur. Dünya nüfusunun 1/3'ü yoksulluk sınırının
altında bulunmaktadır. Dünya genelinde, bu konuda çalışan bütün organizasyonlarla işbirliği
içinde olan OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief), insani şartların iyileştirilmesi ve
yoksulluğun azaltılmasını hedeflemektedir. Ayrıca afetlere maruz kalan toplumlara gıda
yardımı vb, kötüleşen yaşam koşullarının iyileştirilmesi gibi faaliyetler de OXFAM’ın ilgi
alana girmektedir. Diğer yandan, insanları yoksulluktan kurtarabilecek yaratıcı çalışmalara,
bölgesel projelere destek sağlaması da söz konusudur. Dünya genelinde 90’dan fazla ülkede
17 organizasyonun, partnerler ve yerel topluluklarla birlikte çalışan 17 organizasyonu
mevcuttur. Mahalli, ulusal ve uluslararası düzeylerde temel programlarını işbirliği yaptıkları
STK’larla bağlantılandırarak yoksulluk ve adaletsizliklerle mücadele eder. Bu amaçla
yoksulluk ve adaletsizlik kaynağı olan aşağıdaki alanlarda 130 STK ile işbirliği yapar;


Ekonomik adalet,



Temel hizmetler,



Cinsiyet adaleti,



Afet risk azaltma ve insani müdahale faaliyetleri
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Uygulamalar
11.1. BM teşkilat şemasını ve INSARAG’ın bu şemadaki yerini araştırınız.
11.2. Dünyada afetler konusunda yardım yapan kalkınma ajanslarını araştırınız.
11.3. UMKE’nin son dönemlerde yapmış olduğu etkinlikleri araştırınız.
11.4. Türkiye’de afetlere doğrudan müdahale eden STK’ların güncel sayılarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
11.1. Türk Kızılayı’nın faaliyet alanlarını anlatınız.
11.2. Mahalle Gönüllüleri Vakfı ne amaçla kurulmuştur?
11.3. GEA’nın kuruluş amacı ve ilkeleri nelerdir?
11.4. Dünya Bankasının afetlerle ilgili faaliyet alanları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Belli başlı ulusal sivil toplum kuruluşlarından örnekler vererek, afetlerle ilgili üstlendikleri
tolleri öğrendik. Belli başlık uluslaraası kuruluşlardan örnekler vererek yapılanmalarını ve
faaliyet alanlarını inceledik.
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Bölüm Soruları
1) AKA Arama Kurtarma Derneği’nin kuruluşu aşağıdaki dönemlerden hangisine rastlar?
a) Marmara Depreminden hemen sonraya
b) Düzce Depreminin hemen sonraya
c) Erzincan Depreminden hemen sonraya
d) Adana Depreminden hemen sonraya
e) Kızılay’ın yapılanması ile birlikte kurulmuştur.
2) Aşağıdakilerden hangisi AKUT’un sahip olduğu uluslararası belgelerdendir?
a) İlkyardım Eğitim Merkezi
b) Temel Afet Bilinçlendirme Eğitim Merkezi
c) INSARAG Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekibi
d) INSARAG Orta Seviye Arama Kurtarma Ekibi
e) Deprem Bilinçlendirme Seminer Merkezi
3) Türk Kızılayı ulusal ve uluslararası afet müdahale faaliyetlerini hangi merkez üzerinden
yürütür?
a) MODSEA
b) AFOM
c) Bölgesel Kan Merkezleri
d) Eğitim Merkezi
e) MEER Projesi
4) Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen
projelerden değildir?
a) Depremden Etkilenmiş Bölgelerde Barınak ve Hijyen Projesi
b) Enkazın Bölgesel Yönetimi için Plan Geliştirilmesi
c) İyileştirme Faaliyetlerine Sivil Toplumun Katılmasının Temini projesi
d) Mikro Girişimlerin Desteklenmesi
e) Temiz Deniz Projesi
5) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum kuruluşlarından değildir?
a) Avrupa Komisyonu İnsani Ofisi
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b) Dünya Vizyonu
c) CARE
d) MSF
e) GEA
6) Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu kaç yılında kurulmuştur?
a) 1902
b) 1919
c) 1938
d) 1945
e) 1967
7) Ülkemizde Birleşmiş Milletlere bğlı kaç kuruluş faaliyet göstermektedir?
a) 10
b) 12
c) 14
d) 16
e) 18
8) Aşağıdakilerden hangisi OXFAM’ın STK’larla işbirliği yaptığı alanlardan değildir?
a) Ekonomik adalet
b) Temiz çevre
c) Cinsiyet adaleti
d) Afet risk azaltma faaliyetleri
e) Afet insani müdahale faaliyetleri
9) JICA’nın Japonya’daki merkezi hangi şehirdedir?
a) Osaka
b) Tokyo
c) Honşu
d) Kyoto
e) Yokohama
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10) Afetlerde Psikososyal Hzmetler Birliği hangi yıl kurulmuştur?
a) 2000
b) 2002
c) 2004
d) 2006
e) 2008

Cevaplar
1) a,

2) d,

3) b,

4) e,

5) e,

6) b,

7) c,

8) b,

9) b,

10) d
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12. KRİZ YÖNETİM MERKEZİ

310

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afet yönetiminde organizasyonun nasıl olduğunu, kriz yönetim merkezlerinin görevlerini ve
özelliklerini inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
12.1. Kriz yöneticilerinin çalışma yerleri fiziki olarak nasıl olmalıdır?
12.2. Kriz merkezinin görevlerinden üç tanesini anlatınız.
12.3. Kriz yönetim merkezinde bulunması gereken cihazları yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kriz Yönetim
Merkezlerinin Özellikleri

Kriz yönetim merkezleri
faaliyetlerini hangi
aşamalarda nasıl yürütür?

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders notları ve videoları

Kriz Yönetim Merkezinin Kriz yönetim merkezleri ne Ders notları ve videoları
gibi görevler üstlenirler?
Görevleri
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Anahtar Kavramlar
Kriz yönetim merkezi, afet operasyon merkezinin faaliyetleri, haberleşme araçları.
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Giriş
Kriz yönetim merkezleri AFAD’ın TAMP Planında afet ve acil durum yönetim
merkezleri adı ile geçmekte ve “Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği 24
saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile
donatılan merkezler” şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi kriz yönetim
merkezleri afet yönetiminde yaşamsal rol oynar. Afete müdahale operasyonu süresince bütün
bilgi akışını ve iletişimi koordine eder. Afet öncesi normal zamanlarda önemli kamusal,
kamusal olmayan, uluslararası kuruluşlar ile STK’lara ait telefon numarası, isim ve adresler
içeren bir kaynak bilgi bankası oluşturur ve bilgileri güncel tutar. Afete müdahale operasyonu
süresince eylem kuruluşları arasında yatay ve dikey bilgi akışını sağlayarak düzgün bir
operasyonun icrası ile gerekli kararların verilmesini sağlayan merkez olarak çalışır. Bu
amaçla oluşturulmuş olan kontrol odasında, gerekli bütün uydu telefonları, GPS, bilgisayarlar,
acil aydınlatma sistemi bulunur. Odada görevli personel afet konusunda eğitimlidir.
Operasyon merkezi altyapı olarak bütün doğal tehlikelere karşı dirençli bir yapıdadır.

12.1. Kriz Yönetim Merkezinin Özellikleri
Kriz yönetim merkezinin görevi sadece afetin kontrolü değil, aynı zamanda iyileştirme
ve zarar azaltma faaliyetlerini de içerir. Afetin ne zaman vuracağı bilinemeyeceğinden,
kayıpların azaltılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak gerekir. Afet yönetim merkezinin
faaliyetlerini üç evrede özetleyebiliriz: Hazırlık, önleme ve zarar azaltma.
Kriz yönetim merkezi, farklı afet hafifletme programlarını izler ve farklı
organizasyonları koordine eder. Aynı zamanda programların gelişimini de sürdürür ve gerekli
önlemleri anında alır. Bunların yanında kriz yönetim merkezi diğer başka amaçlar (asayiş,
seçimler, VIP faaliyetleri, koordinasyon gerektiren özel olaylar g.) için de çalışabilir.
Genel anlamda kriz yönetim merkezinin işlevleri şunlardır (Ertürkmen, 2006);


Hassas bölgeler hakkında bilgi toplamak,



Afet bölgeleri ile hassas bölgeler hakkındaki bilgileri bütün birimler ve diğer
organizasyon birimleri ile paylaşmak,



Afete maruz kalmış / kalacak bölgeler için hasar değerlendirmesi yapmak,



Bütün sorumlu taraflarla hazırlık, azaltma ve müdahale için koordinasyonlar yapmak
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Afet uyarıları ve alarmlarını ilgili kaynaklardan alarak bütün ilgili otoritelerle birlikte
değerlendirmek,



Afet operasyonlarını takip etmek,



Hasar, kayıp ve ihtiyaçlarına yönelik bilgiler toplamak, analiz etmek ve yaymak,



Politika üretmek ve planlar yapmak,



Afet olaylarına ilişkin bilgilerin derlenmesi, kaydı ve muhafazasını sağlamak,



Afet yönetimine ilişkin kanun hakkında bilgilendirme yapmak, halkla ilişkilerle ilgili
faaliyetler ve iletişim ağının kurulması,



Erken uyarıların/alarmların yayılması,



Web tabanlı tekniklerle kaynak yönetimi,
Afet operasyon merkezinin faaliyetleri normal dönemler ve afet dönemleri olarak iki

aşamada sınıflandırılabilir. Normal zamanlarda afet operasyon merkezi afet yönetiminde
sorumlu idari birim tarafından yönetilir. Afet operasyon merkezinin normal dönem
faaliyetleri, onun afet dönemindeki etkinliğini belirlemesi açısından son derece önemlidir.
Normal dönemde yaptığı faaliyetleri şunlardır;


Ülke ve bölgesel ölçekte afet yönetimlerinin harekete geçebilir durumda hazır olması,



Operasyona katılacak kurumlar arasında standart operasyon süreçleri oluşturmak,



Afet yönetim planlarını düzenli bir şekilde güncellemek,



Bölgesel afet operasyon merkezlerini, afet potansiyeli taşıyan bölgelere yönelik
hazırlık plan raporları yapmaya teşvik etmek ve topladığı raporları hükümete özet
olarak sunmak,



Çalışma grupları ve görev birimleri oluşturarak hassas konularda çalışmalar yaptırmak
ve sonuç raporlarını hükümete iletmek,



Afet zarar azaltma faaliyetleri kapsamında, ülke genelinde laboratuvarlar, araştırma
kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği halinde çalışmalar yapmak,



Planlama sürecinde, afet zarar azaltma kapsamında çalışan bütün birimler arasında
bilgi bankası gibi çalışarak azami bilgi kullanımını sağlamak,



Hazırlık ve zarar azaltma önlemleri kapsamında muhtelif kademelerden gelen teklifleri
toplayarak değerlendirmek ve ortak teklif halinde başbakana sunmak (eski sistemde),



İyileştirme kapsamında gerekli bütün resmi işlemleri, yasal düzenlemeleri, siyasi
yönlendirmeleri yönetmek,
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Ulusal çerçevede oluşan senaryo değişimlerine bağlı olarak, bölgesel afet planlarının
güncelleme faaliyetlerini sağlamak,



Ülke afet planı ile buna bağlı bölgesel ve daha alt seviyelerdeki afet planlarının
karşılıklı dağıtımlarını gerçekleştirmek,



Afet yönetim bilgi bankasını güncellemek,



Özel olarak belirlenmiş hizmetlere ait envanteri oluşturulmuş ve mevkilendirilmiş
malzemelerin sorumlusu kurum ve birimleri tanımlamak,



Bölge ve daha alt seviyelerde, muhtelif birimlerce gerçekleştirilen simülasyon
eğitimlerini, alınan hazırlık önlemlerini takip etmek,



Bütün eğitim faaliyetlerini (STK’lar, özel sektör, devlet kurumları, eğitim kurumları)
izlemek, yönlendirmek,



Afet sonrası değerlendirme ve ulusal afet planını buna göre güncelleme sürecini
organize etmek,



Bölgesel ve daha alt seviyelerdeki afet yönetim birimlerinden gelen eylem raporları
doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetlere dair başbakanlığa raporlar sunmak (eski
sistemde),



Uyarı ve iletişim sistemleri ile enstrümanlarının etkin şekilde çalışır halde olduğundan
emin olmak,



Yasal ve idari yönlerden (özellikle ölümler, yaralanmalar, çiftlik hayvanları, hububat,
evler, kimlik işlemleri vb.) oluşan mevzuat değişikliklerini alt seviyedeki afet
operasyon merkezlerine iletmek.
Afet durumunda afet operasyon merkezi tam kapasite ile çalışacak, afetin

başlangıcından itibaren bölgesel afet operasyon merkezlerinde tam kapasite devreye
girecektir. Herhangi bir yetkili birimden gelecek uyarıyla birlikte bütün toplumsal hazırlık
önlemleri ile afete karşı koyma faaliyetlerinin icrasına başlanacaktır.
Afet yönetiminde başta cumhurbaşkanı olmak üzere bütün afet yönetim organizasyonu
(bakanlıklar ve afet operasyon merkezleri) harekete geçecektir. Aşağıdaki otoriteler telefon,
faks vb. bütün haberleşme araçları ile koordinasyon sağlayacaktır;
1. Cumhurbaşkanı,
2. İlgili bakanlar,
3. İlgili bölge milletvekilleri,
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4. Valiler ve bağlı ilçe teşkilatları,
5. Silahlı kuvvetler,
6. İtfaiye, polis, sağlık, jandarma, sahil güvenlik teşkilatları,
7. Sivil toplum kuruluşları
Afet yönetim merkezi; yukarıdaki birimlerin koordinasyonunda, karar alma
süreçlerinde, afete müdahale seviyelerinin yükseltilmesinde, uluslararası düzeyde ihtiyaçların
belirlenmesinde; değerlendirme, tavsiye, raporlama, plan ve emirlerin icra makamı olarak
görev yapacaktır. Bu çalışmaların devamı olarak, afet sonrası iyileştirme faaliyetlerini de uzun
vadeli planlar şeklinde sürdürecektir.
Kriz yönetim merkezlerinin; üstlendikleri görevleri istenilen düzeyde yerine
getirebilmeleri için, birtakım teknik ve fiziksel özelliklere sahip olmaları gerekir. Merkezin
taşıması gereken özellikler şu şekilde özetlenebilir (Ertürkmen, 2006);


Kriz yönetim merkezi çekirdek bir kadronun barınabileceği kapasitede olmalı, ancak
bir kriz durumunda daha geniş bir kadronun çalışması gerekeceği hesaba katılmalıdır.



Mümkün olduğu kadar çok sayıda iletişim aracı bulunmalıdır. Bunlar önceden
kurularak düzenli aralıklarla denenmelidir. Kriz yönetim merkezi, kriz süresince çok
yoğun bir haberleşme sorunu ile karşı karşıya olacaktır. Kriz yöneticileri, kriz
durumunda, haberleşmeler sayesinde olayı değerlendirecek ve karar vereceklerdir. Bu
tür kararların sağlıklı olarak alınabilmesi için, yöneticilerin olaya konsantrasyonu
büyük önem taşımaktadır.



Kriz sırasında gelen ve giden mesajlar, bunları getirenlerle alanlar arasındaki diyalog,
sürekli çalan telefonlar, telsiz bağlantılarının ve diğer haberleşme cihazlarının
oluşturacağı gürültü, çalışanların konsantrasyonunu azaltacağı için mekânsal
düzenlemeler yapılırken kriz sırasında yöneticilerin ayrı bir odada bu tür olaylardan
etkilenmeyecekleri bir ortamda görev yapmaları yerinde olacaktır.



Kriz yönetim merkezinin görevlerini yerine getirebilmesi için 24 saat faaliyette
bulunabilecek olanaklara sahip olması, merkez çalışanlarının barınma, yiyecek gibi,
gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir.



Merkezin, muhtemel bir krizin (deprem, sel, kimyasal sızıntı vb.) etkilerinden
korunması sağlanmalı, gelişmiş iletişim ve elektronik sistemleriyle donatılmalıdır.
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12.2. Kriz Yönetim Merkezinin Görevleri
Kriz yönetim merkezinin; kriz öncesinde, kriz sırasında ve sonrasında yerine getirmesi
gereken çok çeşitli görevleri bulunmaktadır. Merkez, kriz anında gereken önlemlerin
alınması, ilgili birimlerle koordinasyonun sağlanması, kamuoyunun bilgilendirilmesi, halkla
ilişkiler vb. çok çeşitli görevler üstlenmektedir. Bu görevleri üstlenebilmesi istenilen düzeyde
yerine getirebilmesi için bazı teknik ve fiziksel özelliklere sahip olması gerekmektedir.
Kriz yönetim merkezlerinin görevleri şunlardır;


Krizle ilgili durumları izlemek ve değerlendirmek. Değerlendirme sonuçlarına göre
kararlar almak ve uygulamak,

 Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirleyerek olanaklar dahilinde bu ihtiyaçları
karşılamak. Olanaklarının yetmediği ihtiyaçları bir üst merkeze bildirmek,
 Birimler arası koordinasyon sağlamak
Merkezin kriz öncesi görevleri ise şunlardır (Ertürkmen, 2006);


Yıl boyunca ve günde 24 saat süreyle belediyede en az bir sorumlu personel
bulundurmak ve kriz ihbarı durumunda çağrıyı almak,



Yerey yönetimin sorumluluk alanındaki çevre sorunlarının envanterini yapmak ya da
yaptırmak, verileri değerlendirmek ve ortaya çıkabilecek krizleri belirlemek,



Kriz anında sorumlu kurum ve kuruluşları belirlemek, bunların tüm teknik ve idari
olanaklarının envanterini yapmak ya da yaptırmak,



Eğitim malzemeleri hazırlamak, çeşitli kriz senaryoları düzenleyerek belediye
personelini ve koordinasyon yapacağı kuruluşların personelini eğitmek,



Çeşitli eğitim seminerleri ve radyo, televizyon, gazete gibi kitle iletişim araçlarının
yardımı ve çeşitli yayınlarla olası krizlerin oluşturacağı tehlikeleri halka duyurmak,



Belde halkının muhtemel bir krizde yapması gerekenleri ve alması gereken önlemleri
açıklamak, halkın afete hazırlıklı olmasını sağlamak,



Merkezdeki telefon, telsiz, güneş bataryalı uydu telefonları vb. bütün haberleşme
araçlarının kusursuz ve kesintisiz çalışmasını sağlayacak önlemleri almak,



Kriz anında kriz yönetim merkezinin kullanılacak ya da bağlantıya geçilecek bütün
telefon numaraları ile telsiz frekanslarını ve özel kodları belirlemek, bunları içeren ve
bir kriz anında kullanılacak bir iletişim rehberi hazırlamak, basmak ve dağıtmak.
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19 Şubat 2011 tarihindeki 27851 No’lu Resmi Gazetede yayınlanan “Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği” ile yürürlüğe konmuştur. Böylece 30 Eylül 1996
tarihli ve 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Başbakanlık Kriz
Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile bu Yönetmelik uyarınca ilgili kurumlar tarafından
yürürlüğe konulan yönerge, genelge, talimat ve diğer düzenlemeler kaldırılmıştır.
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Uygulamalar
12.1. Kriz masasında bulunması gereken ekipmanları araştırınız.
12.2. Kriz yönetim merkezinin taşıması gereken özelliklerden beş tanesini yazınız.
12.3. Kriz yönetim merkezleri neden önemlidir?
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Uygulama Soruları
12.1. Genel anlamda kriz yönetim merkezlerinin işlevleri nelerdir?
12.2. Afet yönetiminde haberleşmede koordinasyon nasıl sağlanır?
12.3. Afet yönetiminde hangi otoriteler ile koordinasyon sağlanacaktır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kriz yönetim merkezinin kriz anında ve normal dönemde görevlerinin neler olduğunu, afet
yönetiminde koordinasyonun nasıl sağlandığı öğrendik.

323

Bölüm Soruları
1) Kriz yönetim merkezinin altyapısı nasıl olmalıdır?
2) Kriz yönetim merkezinde ne çeşit iletişim araçları bulunmalıdır?
3) Genel anlamda kriz yönetim merkezinin işlevleri nelerdir?
4) Afet yönetiminde harekete geçecek ve koordinasyon sağlayacak bütün afet yönetim
organizasyonu hangi otoritelerden oluşur?
5) Kriz yönetim merkezinin faaliyetleri hangi dönemler halinde sınıflandırılabilir?
6) Kriz yönetim merkezinin normal dönemde yaptığı faaliyetler nelerdir?
7) Kriz yönetim merkezinin sahip olması gereken teknik özellikler nelerdir?
8) Kriz yönetim merkezinin büyüklüğü ne olmalıdır?
9) Kriz yönetim merkezinde birimler arası koordinasyon nasıl sağlanır?
10) Kriz yönetim merkezinin sahip olması gereken fiziksel özellikler nelerdir?
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13. KRİZ YÖNETİM MERKEZİNDE ÇALIŞANLARIN
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kriz yönetim merkezinde çalışan kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini, dikkat
edilmesi gereken etik konuların neler olduğunu, etkili bir iletişim kurmak için nelere dikkat
etmek, nelerden sakınmak gerektiğini öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
13.1. Kriz yönetim merkezinde çalışan bir bireyde iletim becerisi neden olmalıdır?
13.2. Kriz yönetim merkezinde çalışan birinin dikkat etmesi gereken etik kurallar
nelerdir?
13.3. Basınla ilişkiler neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Bir Kriz Yönetim Merkezi Kriz yönetim merkezinde Ders notları, dersin slaytları
Çalışanının Sahip Olması çalışan birinin yaptığı işler çalışılarak
gereği sahip olması gereken
Gereken Özellikleri
özelliklerin öğrenilmesi
Konu

Kazanım

Sahada Çalışan Ekipler Sahada çalışan ekipler için Ders notları, dersin slaytları
İçin
Dikkat
Edilmesi etik konuların öneminin çalışılarak, dünyada bugüne
kavranması
kadar
olmuş
afetleri
Gereken Etik Konular
inceleyerek
Etkili İletişim Kurabilmek Etkili iletişim kurmanın Ders notları, dersin slaytları
önemi nedir? Etkili iletişim çalışılarak
nasıl
sağlanır?
Basınla
ilişkilerde nelere dikkat
etmek gerekir?
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Anahtar Kavramlar
Kriz yönetim merkezi, etik konular, etkili iletişim kuralları, basınla sağlıklı iletişim
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Giriş
Kriz yönetim merkezi görevlilerinin niteliği afet çalışmaları için önemli bir mihenk
taşıdır. Başarılı bir kriz yönetimi büyük bir olayın afete dönüşmesini engelleyebileceği gibi
küçük bir olayın afete dönüşmesine de neden olabilir. Kriz yönetim merkezinde çalışanların
daha önce afetlere yönelik birçok çalışmanın her aşamasında yer almış olması büyük bir
avantajdır. Bu deneyim, kriz sırasında ortaya çıkacak problemlerin çözümüne çok önemli
katkılar sağlar. Kriz yönetim merkezi çalışanlarının aşağıdaki özelliklere sahip olması, kriz
sırasında ortaya çıkacak birçok soruna sağlıklı bir yaklaşımın ortaya çıkmasına da neden olur.

13.1. Bir Kriz Yönetim Merkezi Çalışanının Sahip Olması Gereken
Özellikler
Bir kriz yönetim merkezi çalışanı dünyanın neresine giderse gitsin bazı özelliklere
sahip

olması

gerekir

(www.governmentjobs.com/jobs?keyword=Emergency%20Management,
www.careerealism.com/career-paths-disaster-management,

www.prospects.ac.uk/job-

profiles/emergency-planning-management-officer,
www.environmentalscience.org/career/disaster-management-specialist,
www.emergencymgmt.com/jobs,
http://study.com/articles/Disaster_Management_Job_Options_and_Education_Requirements).


Kriz yönetim merkezi çalışanları planlarda yer alan faaliyetlere uygun nitelikte
olmalıdır.



Kriz yönetim merkezinde yaşanan en büyük sorunların başında yöre halkı ile iletişim
gelmektedir. Çalışanların sağlıklı bir iletişim kuramamaları birçok olayda ciddi
sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Bu nedenle kriz yönetim merkezi
çalışanlarının halkla iletişime ve ekip çalışmasına yatkın, her düzeyde kişiyle iletişim
kurabilen özelliklerde olması gerekmektedir.



İlk yardım, temel yangın, elektrik, mekanik, motor, ısıtma ve soğutma sistemlerine ait
temel bilgilere sahip olmalıdır.



Bir kriz merkezi çalışanının fiziki yeterliliği olmalı (bedensel kusuru, renk körlüğü
olmamalı, sağlığı ve kondüsyonu yerinde olmalı),
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Riskli bir rahatsızlığı olmamalı (panik atak, diyabet, kalp, tansiyon, karanlık/kapalı yer
fobisi, vertigo, kan tutması, konuşma-duyma bozuklukları)



Ayrıntılara hâkim ve dikkatli olmalı,



Aşırı stres/gerilim altında yaratıcı şekilde mantık yürütebilmeli,



Aynı anda birbirinden farklı görevleri icra edebilme esnekliği gösterebilmeli,



Görevleri önceliklerine ve yapma sürelerine göre yerine getirebilmeli,



Proje yönetebilme yeteneği olmalı,



Analitik yöntemle problem çözme yeteneğine sahip olmalı,



Harita kullanmayı bilmeli,



Bina mimari çizimlerinden anlamalı,



Bilgisayar bilgisi olmalı,



Yazma, konuşma, topluluk önünde etkin görünme özellikleri olmalı,



Benzer işlerde tam/yarı zamanlı çalışmış olmak veya yardım kuruluşlarında gönüllü
çalışmış olmak saha uygulamalarında başarıyı artıracaktır.



Bir otoritenin disiplini altında çalışabilmelidir.



Ekip personeli koordineli çalışma sistemine bağlı kalabilmelidir.



Ekip çalışanı/lideri, stresle ilgili sağlık problemleri ve uygun stres yönetim
tekniklerinin uygulanması (örneğin, yorgunluk), sağlık sorunları (örneğin, ishal), su
tüketimi ve beslenme durumu vb. açıdan kendini idame ettirebilecek kapasitede
olmalıdır.



Özellikle müdahale çalışmalarında, operasyon sırasında görev verilen çalışma alanının
tıbbi yönetimini ve denetimini sağlayabilecek, operasyonlar esnasında tıbbi grubun
sağlık ve refahını takip edebilecek beceride olmalıdır.



Günlük / dönemsel ya da ihtiyaç halinde yapılan toplantılara katılım sağlamalıdır.



Ekiplerde yer alan üyeler donanımlarını kullanma, tehlike tanımlama ve etkilerini
azaltma prosedürleri hakkında eğitimli olmalıdırlar.

Bu özelliklerin yanı sıra bir acil durum yöneticisi;


Afete müdahale konusunda eğitimli olmalı (bir üniversite/bölüm bitirmek ve/veya bu
konuda lisansüstü eğitimi bitirmesi yararlı olacaktır.)



Afet müdahale planları yapabilmeli,



Müdahaleyi yönetebilmeli,
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İlkyardım eğitimi almış olmalı,



Kritik kararlar verebilmeli (sığınakları açtırmak, tahliye emri vermek vb.),



Tatbikat yaptırabilmeli,



Basın toplantısı yapabilmeli,



Hasar tespiti, afet sonrası rapor hazırlama ve benzeri ihtiyaçları karşılayabilmeli,



Risk değerlendirmesi yapabilmelidir.

13.2. Sahada Çalışan Ekipler İçin Dikkat Edilmesi Gereken Etik
Konular
Toplumsal bir varlık olarak insan ancak toplumsal yaşamda anlam ve değer kazanır.
Sahada çalışan ekiplerin sergiledikleri çalışmaların da diğer toplumsal faaliyetler gibi
birtakım kural ve ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
Afetler, yalnızca toplumların hayatta kalması için değil, aynı zamanda bireylerin
saygınlığı ve güvenliği ile doğal, kültürel ve çevresel mirasın korunması için de büyük bir
tehdit oluşturmaktadır. Afetlerin neden olduğu toplumdaki karmaşa ve düzensizlik, insan
haklarının tamamının ciddi şekilde ihlal edilmesine neden olmaktadır. Tüm popülasyonlar
çeşitli insan hakları ihlallerinden etkilenebilse de, sonuç savunmasız toplumlarda daha
belirgindir. Kırılganlık arttığında riske maruz kalmak dayanıklılığı azaltır ve bireyleri daha
çok etkiler. Bu nedenle, daha savunmasız gruplar ve toplumlar, felaketlerden daha güçlü bir
şekilde etkilenir ve daha az esnekliğe sahiptir. Belirli bir bağlayıcı yasa bulunmadığında
afetlerin insan hakları üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak temel etik ilkeleri
formüle etmek zorunludur. Afetin bütün aşamaları için temel etik ilkeleri formüle etmek
şarttır. Yoksulluk, cinsiyet ayrılığı, sağlığın bozuk olması, güvensizlik, ailenin ayrılığı, korku
veya panik durumları bir bütün olarak kırılganlığın azalmasına yol açar. Afetlerde, her zaman
ve her yerde ayrımcılık yapılmaksızın ilgili kişilerin temel haklarının korunması
gerekmektedir.
Afet riskinin azaltılması ve insanların esnekliğinin artırılması için bazı genel etik
değerler aşağıda özetlenmiştir;
Dayanışma: Afet direncini güçlendirmek ve mağdurlara, özellikle savunmasız
gruplara yardım etmek için ülkeler ve insanlar arasında dayanışma olmalıdır. Afetlerin
maliyeti ve yükleri ile risk azaltma önlemlerinin faydaları eşit olarak paylaşılmalıdır.
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Ortak sorumluluk: Tüm paydaşların afet riskini azaltma ve acil durumlar karşısında
etkin katkı sağlama konusunda ortak sorumlulukları vardır.
Ayrımcılık yapmama: Temel insan hakları da dâhil olmak üzere bir afetin farklı
aşamalarındaki bütün adımlar, herhangi bir ayrımcılık yapılmaksızın güvence altına alınmalı
ve uygulanmalıdır.
İnsanlık: Korunmasız gruplar dâhil bütün bireylere, afetin doğası, kaynağı, süresi ve
yeri ne olursa olsun, saygı, hoşgörü ve şefkat gözetilerek muamele edilmelidir.
Tarafsızlık: Afet yönetimi ile ilgili bütün aşamalar, ilgili topluluklar arasında veya
içinde yalnızca gerçek ihtiyaçlar temelinde uygulanmalı ve sağlanmalıdır.
Önleme: Ulusaldan yerele kadar olan tüm makamlar, mümkün olan en aktif katılımla
önleyici tedbirleri uygulama sorumluluğuna sahiptir. Coğrafya, demografi ve iklim değişikliği
gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurulmalıdır.
Medyanın rolü: Medya, kamuoyunu bilgilendirme ve afetleri takip edip gelişmeleri
bildirerek farkındalığı arttırma konusunda önemli bir rol oynar. Medyanın afet mağdurlarına
onurları ve mahremiyetlerine tam saygı göstererek davranması gerekir.
Tarafsızlık: Afetlerin tüm aşamalarının yönetimi için önlemler; politik, ırksal, dini
veya ideolojik tartışmalar olmadan, bireyleri ve haklarını, çevreyi, mülkü ve mirası korumak
ve böylece dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla alınmalıdır.
İşbirliği: Devletler kapasitelerine göre; siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel
farklılıklara bakılmaksızın, afet direncini güçlendirmek ve afetlerin olası sınır ötesi etkilerine
önem vermek ve insan haklarına saygıyı güvence altına almak için işbirliği yapmalıdır. Bu
durum, işbirliği gerektirmektedir.
Bölgesel egemenlik: Devletler, yalnızca vatandaşları için değil, afet sırasında
yurtdışından gelen insani yardım ekipleri de dahil olmak üzere kendi ülkelerindeki yabancılar
için de insan haklarını garanti etmelidir.
Özerklik: Diğer kişilerin kendi kendilerini yönetme hakkına saygı gösterilmelidir.
Yardımseverlik: Diğer insanların genel durumunu iyileştirme sağlanmalıdır.
Zarar vermeme: Başkalarına zarar vermekten kaçınılmalıdır.
Kendine saygı: Kişinin kendini tanıma ve koruması konusunda destek sağlanmalıdır.
Doğa veya insan kaynaklı afet durumunda, çeşitli kaynakların tahsisi konusunda zor
kararlar verilmesi gerekebilir. Kriz standartları altında bu kararlar daha karmaşık hale
gelebilir. Tıbbi felaket planlamasında tutarlılık, adalet, etkililik ve şeffaflık en iyi paydaş
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topluluklarla ilişkilenerek elde edilir, böylece planlama bu topluluğun değerleri, normları ve
ahlaki gelenekleri tarafından bilgilendirilir.
Etik sorunlar nedeniyle gerginliğin ortaya çıkabileceği düşünülerek ahlaki ve etik
analizler iyi yapılmalıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası operasyonlar, kriz müdahale
ekiplerinin hareketlerini ciddi şekilde kısıtlayabilecek etik ikilemlerle doludur. Bu ikilemler
Kriz müdahale ekipleri, herhangi bir zamanda, kendi akıl ve ruh sağlığına yönelik olarak
değerlendirmesi gereken etik ikilemlerle karşı karşıya kalabilir. Sınırlı kaynaklar nedeniyle ev
sahibi ülkede veya bölgedeki afet yardım ekipleri ve yöneticileri sıklıkla bu tür ikilemler
yaşayacaktır.
Aynı ülke içinde bile ahlaki davranışlarda farklı değerler gözlenebilir. Ayrıca sadece
ulusal değil, zaman zaman uluslararası alanda da kriz yönetim merkezinde çalışmak söz
konusu olabileceğinden genel etik konular aşağıda özetlenmiştir:


Yerel topluluğun hayata verdiği değer,



Irk, din ve uyruk dahil olmak üzere kültürel farkındalık,



Diyalog kurarken güneş gözlüğü takılması yakışıksız kabul edilebilir,



Dil farklılıkları nedeniyle iletişim engelleri,



Çalışma ahlakı ve değerlerinde farklılıklar,



Farklı yerel kılık kıyafet,



Yiyecekler ve davranışlarla ilgili yerel adetler,



Yerel polis uygulamaları,



Silahlar hakkındaki yerel politika,



Yerel yaşam şartları,



Yerel araç kullanma alışkanlıkları ve adetleri,



Farklı ilaçların kullanılması hakkındaki yerel politika,



Alkol ve yasadışı uyuşturucuların kullanımı,



Hassas bilgilerin ele alınması,



Arama köpeklerinin kullanılması,



Hastaların ve/veya ölülerin bakımı ve taşınması,



Giyim kuralları veya standartları,



Toplumsal cinsiyet kısıtlamaları,
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Rekreasyonla ilgili kısıtlamalar,



Yerel iletişim kısıtlamaları ve kabul edilen kullanım,



Afetzedelerin veya yapıların fotoğraflarının çekilmesi ve gösterilmesi,



Bina parçaları vb. hatıra eşyaları toplanması,



Yapı işaretleme sisteminin kullanılmasında meydana geldiği gibi mülkün tahrif
edilmesi,



Askeri, dini vb. yasak bölgelere erişim,



Ahlaki standartlar,



Diğer ekiplerin kabiliyetlerinin ve çalışma uygulamalarının dikkate alınması,



İşbirliğini teşvik etmek için ikramiye kullanımı,



Politik konular,



Stresli durumları alevlendirebilecek her türlü hareket ve davranış,



Gelişigüzel sigara içmek,

13.3. Etkili İletişim Kurabilmek
Sağlıklı bir iletişim kurabilmek, insanın temel ihtiyaçlarından biridir. Bu nedenle
öncelikle kesintisiz ve güvenli haberleşme sistemi kurulmalıdır. Krizler gibi stres altında
kalan kişilerle iletişim biçimi çok daha önemlidir. Bu amaçla sağlıklı iletişimi kolaylaştıracak
bazı yöntemler belirlenebilir: Kriz iletişim ekibi oluşturmak, sözcü belirleyip eğitmek, iletişim
kurallarını ve yöntemlerini belirlemek gibi.
Başarılı bir etkili iletişimde kelimelerin yanı sıra yüz ifadesi, jestler, göz temasının
olup olmaması, vücudun genel duruşu (ayakta ya da oturuyor olmak, kolları kavuşturmak vb.)
özellikler olumlu ya da olumsuz rol oynar. Her kültürün kendine özgü davranış şekilleri
vardır. İnsanlarla konuşurken veya bir davranışta bulunurken onların din, kültür, gelenek, yaş
ve cinsiyet özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır (Erdur Baker ve ark., 2017) (Tablo
13.1).

Tablo13.1. Sahada çalışanların yapması ve yapmaması gerekenler (Erdur Baker ve ark.,
2017).
Söylenmesi ve Yapılması Gerekenler

Söylenmemesi ve Yapılmaması Gerekenler

Doğru bilgi aktarın. Ne bilip ne bilmediğiniz

Bilmediğiniz şeyleri uydurmayın.

konusunda dürüst olun.
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Kişinin mahremiyetine saygı gösterin.

Çok teknik terim kullanmayın.

Kişinin yaşına, cinsiyetine ve kültürüne

Kişilere başkalarının yaşadıklarını

uygun bir mesafede kalın.

anlatmayın.

Dinlediğinizi davranışınızla belli edin.

Kendi sorunlarınız hakkında konuşmayın.

Sabırlı ve sakin olun.

Doğru olmayan sözler ve güvenceler
vermeyin.

Bilgiyi kişinin anlayabileceği şekilde verin.

İnsanlarla olumsuz kelimeler kullanarak

Basit tutun.

konuşmayın.

13.3.1. Basınla İlişkiler
Kriz dönemleri özellikle herkes hassas olduğu için basınla ilişkilerde sergilenen
davranışlar daha ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle sergilenmesi gereken ve yapılmaması
gereken davranış biçimlerinin iyi bilinmesi gerekir.
Basınla ilişkilerde yapılması gerekenler özellikler aşağıda sıralanmıştır;


Muhabirin adını sorun. Daha sonra yanıt verirken muhabirin adını kullanın.



Tam adınızı kullanın. Takma isimler uygun değildir.



Mümkünse röportaj yapacağınız yeri seçin. Bulunduğunuz yerde rahat olduğunuzdan
emin olun. Arka planda ne olduğuna dikkat edin.



Mümkünse röportaj zamanını siz belirleyin. Beş dakika daha bekleyip daha iyi
hissedecekseniz muhabire bunun mümkün olup olmadığını sorun. Yine de, muhabirin
röportaj için belirli bir süresi olduğunu unutmayın.



Sakin olun. Tutumunuz ve durumun kontrolünüz altında olduğunu göstermeniz,
gelişen olayların temposunu belirlemede çok önemli olacaktır.



Doğruyu söyleyin.



İşbirlikçi olun. Topluma açıklamada bulunma sorumluluğunuz var. Çoğu sorunun
yanıtı vardır; yanıtı henüz bilmiyorsanız ihtiyaç duyulanları tespit etmek için özenle
çalışacağınızı bildirin.



Profesyonel olun. Basın veya genel olarak bu muhabir hakkındaki kişisel
düşüncelerinizin yanıtlarınızı etkilemesine izin vermeyin.
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Sabırlı olun. Saçma sorulara hazırlıklı olun. Ters ve kaba sorular yüzünden
sinirlenmeyin.



Aynı soru tekrar sorulursa, sinirlenmeden yanıtınızı tekrarlayın.



Acele etmeyin. Kayda alınan ya da yayın dışı bir röportajda hata yaparsanız, yanıtınızı
baştan almak istediğinizi belirtin. Canlı yayına katılıyorsanız baştan başlayın.



Başa dönen cümleler kullanın. Yani, açıklamanızın en önemli kısmının eksiksiz
olması için yanıtınızla birlikte soruyu tekrarlayın.
Basınla ilişkilerde yapılmaması gerekenler özellikler aşağıda sıralanmıştır;



Hiçbir basın veya belirli basın ajansına karşı ayrımcılık yapmayın. TV veya radyo,
ulusal veya yerel gazete ve yabancı ya da ulusal basın gibi tüm basına açık
olmalısınız.



“―Yorum yok!” şeklinde yanıt vermeyin.



Kişisel görüşünüzü belirtmeyin. Gerçeklere bağlı kalın.



Yayınlanmaması kaydıyla bilgi vermeyin. Söylediğiniz her şey aleyhinize
kullanılabilir ve kullanılacaktır.



Yalan söylemeyin. Farkında olmayarak söylenen yalan hatadır. Kasıtlı söylenen yalan
ise aptallıktır.



Blöf yapmayın. Gerçek ortaya çıkacaktır.



Savunucu olmayın. Medya ve izleyiciler savunucu davranışı fark ederek bir şeyler
sakladığınızı düşünecektir.



Korkmayın. Korku zayıflatıcıdır ve sergilemek isteyeceğiniz bir özellik değildir.



Baştan savma yanıt vermeyin. Durumla ilgili ne biliyorsanız ve afetin etkilerini
azaltmak için ne yapmayı planlıyorsanız söylerken dürüst olun.



Jargon kullanmayın. Toplum bu alanda kullanılan dile pek aşina olmayabilir.



Zıt düşmeyin. Basından ne denli hoşlanmadığınızı muhabire söylemenin zamanı değil.



Bir yandan konuşup bir yandan da afeti komuta etmeye çalışmayın. İkisini de başarılı
bir şekilde yapamazsınız.



Güneş gözlüğü takmayın.



Sigara içmeyin.



Sonuç sözü vermeyin veya tahminde bulunmayın.



Söylentilere yanıt vermeyin.



Belirli bir cevaba yönelten soruları tekrarlamayın.
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Etkilenen bölgenin ya da başka bir örgütün çabalarını kötülemeyin.



Bir afete yapılan müdahaleyi başka bir afete yapılanla kıyaslamayın.
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Uygulamalar
13.1. Basınla etkili iletişime geçmek neden önemlidir?
13.2. Kriz yönetim merkezinde yapılan işe göre dikkat edilmesi gereken özel etik konular
nelerdir, araştırınız.
13.3. Farklı toplumların kriz dönemlerini etkileyecek farklı etik değerlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
13.1. Basınla ilişkilerde nelere dikkat etmeliyiz?
13.2. Etkili iletişim kurabilmenin yolları nelerdir?
13.3. Kriz yönetim merkezinde yapılan işe göre sahip olunması gereken özel beceriler
nelerdir, araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kriz yönetim merkezlerinde çalışan kişilerin ne gibi özelliklerinin olması gerektiğini öğrendik.
Etkili iletişim kurabilmenin, basınla iletişimde dikkatli olmanın ve sahada etik konulara
dikkat etmenin önemini yollarını ve önemini kavradık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim merkezinde çalışanların sahip olması gereken
özelliklerden değildir?
a) İlk yardım, temel yangın, elektrik, mekanik, motor, ısıtma ve soğutma sistemlerine
ait temel bilgilere sahip olmalıdır.
b) Bir kriz merkezi çalışanının fiziki yeterliliği olmalı (bedensel kusuru, renk körlüğü
olmamalı, sağlığı ve kondüsyonu yerinde olmalı),
c) Riskli bir rahatsızlığı olmamalı (panik atak, diyabet, kalp, tansiyon, karanlık/kapalı
yer fobisi, vertigo, kan tutması, konuşma-duyma bozuklukları)
d) Tıp doktoru olmalı
e) Aşırı stres/gerilim altında yaratıcı şekilde mantık yürütebilmeli,
2) Aşağıdakilerden hangisi sahada çalışan ekiplerin dikkat etmesi gereken etik konulardan
değildir?
a) Çalışma ahlakı ve değerlerinde farklılıklar
b) Yiyecekler ve davranışlarla ilgili yerel adetler
c) Yerel polis uygulamaları
d) Ülkede kullanılan para birimi
e) Silahlar hakkındaki yerel politika
3) Aşağıdakilerden hangisi bir acil durum yöneticisinde olması gereken özelliklerden değildir?
a) Afet müdahale konusunda eğitimli olmalı
b) Müdahaleyi yönetebilmelidir.
c) İlkyardım eğitimi almış olmalıdır.
d) Tatbikat yaptırabilmelidir.
e) Medyatik olmalıdır.
4) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim merkezi çalışanlarının basınla ilişkilerde yapması
gerekenlerdendir?
a) Kendine yakın hissettiğ belirli bir basın ajansına karşı ayrımcılık yapabilir.
b) –Yorum yok! Şeklindeki yanıtlar tercih edilmelidir.
c) Görüşme sırasında kriz yönetim merkezinde çalışanın kişisel görüşünü de
belirtmesi gerekir.
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d) Bir yandan konuşup bir yandan da yürütülen çalışmaları yönetmeye çalışmak.
e) Doğruyu söylemek
5) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetim merkezi çalışanlarının basınla ilişkilerde yapmaması
gerekenlerdendir?
a) Mümkünse röportaj zamanını siz belirleyin.
b) Takma isim kullanmayın.
c) Görüşmede muhabire adı ile hitap edin.
d) Sakin olun.
e) Görüşmenin sonunu tahminlerinize ayırın.
6) Etik konular sahada çalışan ekipler için neden önemlidir?
7) Etkili iletişim becerisine sahip olmak neden önemlidir?
8) Basınla ilişkilerde neden dikkatli olmalıyız?
9) Genel olarak sahada çalışanların yapması gereken hareket ve davranışlar nelerdir?
10) Genel olarak sahada çalışanların yapmaması gereken hareket ve davranışlar nelerdir?

Cevaplar
1) d,

2) d,

3) e,

4) e,

5) e
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14. SENARYOLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afetlerde risk ve kriz yönetiminin başarılı olmasının koşullarından biri de senaryolar
üzerinden tabikatlar ve uygulamalar yapmatır. Ne kadar çok senaryo uygulanırsa o kadar
farklı duruma göre önlem alınıp hazırlıklı olunabilir. Bu bölümde farklı senaryolar üzerinden
değerlendirme yapmayı öğrenerek olaylara bakış açısı geliştireceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.

Sağlıklı bir kriz yönetimi nasıl olmalıdır? Bir örnekle açıklayınız.
Orman yangınlarında kriz yönetimi nasıl olmalıdır?
Sağlıklı bir risk ve kriz yönetim olmasına rağmen başarısız olunabilir mi?
Dünyada risk ve kriz yönetiminde başarılı olan üç ülke belirtiniz.
Samsun'daki sel olayında ölümlerin gerçekleşmesinin ana nedeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Doğa
Kaynaklı
Senaryoları

İnsan
Kaynaklı
Senaryoları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Afet Doğa kaynaklı afetler için Afet olayları ile haberleri
farklı senaryolar üzerinden takip edip ders notları,
değerlendirme
yapabilme dersin slaytları ve videoları
becerisinin kazanılması.
çalışarak geliştirilebilir.

Afet İnsan kaynaklı afetler için
farklı senaryolar üzerinden
değerlendirme
yapabilme
becerisinin kazanılması.

Afet olayları ile haberleri
takip edip ders notları,
dersin slaytları ve videoları
çalışarak geliştirilebilir.
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Anahtar Kavramlar
Doğa kaynaklı afet, insan kaynaklı afet, deprem, çığ, sel, heyelan, yangın, mülteci, senaryo
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Giriş
Afetlerde risk ve kriz yönetiminin tam anlaşılabilmesi için bazı senaryolar üzerinden
uygulama yapmak yararlı olacaktır. Böylece bütün dersin kapsamı iyice özümsenebilir. Şu
nokta unutulmamalıdır ki çoğu zaman bir olayın tek bir çözümü yoktur. Önemli olan en doğru
zamanda bu çözümler arasından en doğru ve etik olanı seçmektir. Bu seçimi yapabilmek ise
yeterli tatbikat, deneyim ve eğitim ile mümkündür.
Senaryolar sadece öğrenilenlerin pekişmesi, tatbikat yapmak gibi amaçlarla değil, afet
riskinin belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla da uygulanır. Böylece bilimsel olarak
elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana
gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmek amaçlanır. Senaryolarda olabildiğince
gerçeğe yakın koşulların canlandırılması gerekir. Ancak afete müdahale planlarının yeterliliği
için bazen en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir (AFAD, 2014).
Çünkü mevcut durumu ve karşılaşılabilecek olasılıkları görmek için ne kadar çok ve farklı
yaklaşımda bulunursak hızlı ve doğru hareket etme yeteneğimiz de o kadar artacaktır.
Bu derste kullanılan senaryoların bir kısmı gerçek olaylara dayanmakla birlikte
tamamen aynı olmayıp, daha öğretici olması ve bazı olaylara dikkat çekilmesi açısından
uyarlanmışlardır. Bu nedenle olayların anlatıldığı soru kısmındaki kaynaklar sadece esinlenen
olayı incelemeniz amacıyla verilmiştir.

14.1. Doğa Kaynaklı Afet Senaryoları
14.1.1. Deprem Senaryoları
14.1.1.1. Deprem Senaryosu Olay 1


Depremin büyüklüğü: 6,8



Ölü sayısı: 153



Yaralı sayısı: Camdan atlayanlarla birlikte 227



Olay: Çadır dağıtımı sırasında olaylar oluyor ve güvenlik güçleri ile halk karşı karşıya
kalıyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri de zamanında müdahale edemediği için
huzursuzluk büyüyor. Kriz masasındakiler nasıl davranmalı, ne gibi önlemler almalı
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(http://www.milliyet.com.tr/yardimda-dagitimrezaleti/gundem/gundemdetay/25.10.2011/1454901)?


Cevap: Önemli olan toplumu yönetebilmektir. Öncelikle kriz masası oluşturulur.
Kimlerin çalışması gerektiği ortaya konmuş olsa bile afet ortaya çıktığı andan itibaren
karşılama çadırının kurulması gerekir. Daha sonra çadırların nasıl dağıtıldığının kontrolü
yapılır. Afete uğramış insanlar bir yerde toplanarak şikâyetçi olanlar dinlenir, şikâyetleri
alınır. İhmali olanlar için kısa sürede sonuçlanmak üzere soruşturma açılır. Afetzedelerle
asla polemiğe girilmez. Zaten psikolojik olarak zor durumdadırlar. Bu nedenle önce
yatıştırılır. Durumu sakin olarak anlatmaları sağlanır. Şikâyetleri bir hatadan
kaynaklanmıyorsa diyaloğa girdikten sonra durum nazik bir şekilde açıklanır. Diyalog
kurulup sorun çözüldükten sonra gerekli raporlar hazırlanarak operasyon sonlandırılır.

14.1.1.2. Deprem Senaryosu Olay 2


Depremin büyüklüğü: 7,5



Ölü sayısı: Son rakamlara göre 149 (Afganistan) ve 248 (Pakistan)



Yaralı sayısı: 538 (Afganistan) ve 1685 (Pakistan)



Yarattığı hasar: Ağır hasarlı ya da yıkılmış 7 bin 630 ev, 12 okul, 17 cami



Olay: Afganistan'da meydana gelen ve Pakistan'da da hissedilen depremin ardından
kurtarma ekipleri doğa kaynaklı afetten etkilenenlere yardım etmek ve yerleşimin
olmadığı dağlık bölgelerde depremin etkisini incelemek için yola çıkıyor. Karakorum
sıradağlarındaki en az iki buzulun deprem etkisiyle çatladığı ve gelecekte sel baskını
yaşanabileceği bildiriliyor. Bölgedeki birçok kişi dondurucu soğuğa rağmen geceyi
dışarıda geçirmeyi tercih ediyor. Günlerdir yağmur yağıyor ve hava oldukça soğuk.
Yetersiz yiyecek ve çok kısıtlı ilkyardım olanakları mevcut. Arama ekipleri toprak
kayması nedeniyle kapanan yollarda ilerlemekte zorluk çekiyorlar, helikoptere ihtiyaç
duyuluyor. Yapılan basın açıklamasında hükümetin mağdurları kurtarıp iyileştirecek
durumda olduğu söyleniyor. Basında ülkedeki doğa kaynaklı afet bürolarının geçmiş
performansının yetersiz olduğu ve daha önceki depremlerden ders çıkarılmadığı, doğa
kaynaklı afet bürolarının bir faydası ya da güvenirliliği olmadığı yazılıyor ve yetkililer
eleştiriliyor. Ayrıca son on yılda yapılan binaların çoğunun teknik açıdan güvenilmez
olduğu, bunun da yönetimsel ve ekonomik yolsuzluğun sonucu olduğu, maliyetleri
uluslararası dernekler tarafından karşılanan okulların da depreme güvenli olmadığı iddia
ediliyor. Sosyal medyada depremden sonra zarar gören bölgelerdeki kişilerin ailelerine
350

güvende olduğunu haber verebilecekleri uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu durumda kriz
yönetimi nasıl olmalıdır (https://onedio.com/haber/afganistan-da-7-5-buyuklugundedeprem-en-az-120-can-kaybi-612372)?


Cevap: Bu tür olaylarda, yani risk yönetiminin olmadığı veya sağlıklı yapılmadığı
olaylarda kriz yönetiminde de başarılı olması beklenemez. Bu yüzden krize müdahale o
andaki duruma göre yapılır ve eldeki bütün olanaklar kullanılır. Burada yapılacak tek şey
krizi Birleşmiş Milletlerin yönetmesine izin vermektir. Çünkü yerel unsurlar kriz
konusunda

yetersiz

kalacaklarını

zaten

risk

yönetimini

sağlıklı

yapamayarak

göstermişlerdir. En basit çıkarımla, gelecek olan uluslararası yardımların bile sağlıklı
olarak dağıtılamayacağı aşikardır.

14.1.2. Çığ Senaryoları
14.1.2.1. Çığ Senaryosu Olay 1


Dağcı sayısı: 14



Ekibin elindeki malzemeler: Dağcılık malzemeleri (buz kazması, ip, karabina, krampon
vb.), telsiz, GPS.



Olay: Bir üniversitenin öğrenci dağcılık kulübü sabahın ilerleyen saatlerinde kış
tırmanışına başlıyor. Ancak tırmanışa başlayacakları günün gecesinde 30 cm’in üzerinde
kar birikecek kadar yoğun bir kar yağışı oluyor. Grupta çığ kar testlerinden herhangi
birini yapmayı bilen yok. Tırmanışa planlanan saatten geç başladıkları için hızlı hareket
etmeye çalışıyorlar. Zirveye vardıklarında hava kararmadan hemen dönmek istiyorlar.
Tırmanış sırasında bir sorun yaşamadıkları için de kestirme yoldan kar kornişlerinin
altından tek tek yerine grup olarak geçmekte bir sakınca görmüyorlar. Ve korkulan
oluyor… Çığ düşmesi sonucu gruptan 4 arkadaşları çığ altında kalıyorlar. Burada yapılan
hatalar nelerdir? Kriz yönetimi nasıl olmalıdır?



Cevap: Grup çığ riski olmasına rağmen tırmanışa devam etmiş. Bu durum grubun çığ
eğitiminin eksik veya yetersiz olduğunu gösteriyor. Eğitimleri eksik olsa bile bu kadar
geç saatte çıkmamaları gerektiğini bilmeleri lazımdı. Başlarına gelen durum, zemin
koşularını dikkate almadıklarını, dolayısıyla bu koşulları önemsemediklerini gösteriyor.
Kazanın ana nedeni budur. Kaza haberi alınır alınmaz bölgeye çığ konusunda deneyimli
bir arama-kurtarma ekibi yönlendirilerek acil bir kurtarma çalışması için adım atılırken,
diğer taraftan ekipler koordine edilir ve çığ alanına doğru yönlendirilir. Ekiplerden gelen
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raporlara göre durum değerlendirmesi yapılarak yeni plan ve stratejiler geliştirilir. Çığ
altında kalanlar kurtarıldıktan sonra gerekli raporlar hazırlanarak operasyon sonlandırılır.

14.1.2.2. Çığ Senaryosu Olay 2


Ölü sayısı: -



Yaralı sayısı: 1



Yer: Erzurum'daki Palandöken kayak merkezinde, askeri nöbet kulübesinin üstüne çığ
düşüyor ve çığ altında kalan bir asker yaralanıyor.



Olay: Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi Erzurum'da çığa neden oluyor.
Palandöken'e gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlamak için 2 bin 200
rakımına konuşlandırılan jandarma karakolunun yanındaki tek katlı kafeteryanın üzerine
saat

23.30

sıralarında

çığ

düşüyor.

Kriz

yönetimi

nasıl

olmalıdır

(http://www.erzurumgundem.com/palandoken-de-karakol-a-cigdustu/HaberDetay/12354,

http://www.ntv.com.tr/turkiye/erzurumda-cig-dustu-1-asker-

yarali,NP4YcUgPqUa1aWSuqqeCUg)?


Cevap: Nöbet kulübesinde yaralanan bir asker karakolda 24 saat hazır kıta bekleyen
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından olay yerinden alınarak ambulansla,
yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki hastaneye kaldırılıyor. Hafif şekilde yaralanan askerin
sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri olay
yerine gelen Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği ile bölgede başka yaralıların
olabileceği ihtimali üzerine arama yapıyor. Çığın düştüğü yer ve çatısında hasar oluşan
kafeterya yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen ekipler tarafından didik didik aranıyor.
Başka yaralının olmadığı anlaşılınca ikinci bir çığın gelebileceği ihtimali üzerine bölge
boşaltılıyor.

14.1.3. Sel Senaryoları
14.1.3.1. Sel Senaryosu Olay 1


Ölü Sayısı: 1



Yaralı Sayısı: -



Olay: İngiltere'nin kuzeybatısını hafta sonu etkisi altına alan kasırga aşırı yağışlara yol
açtı. 3 ayrı bölgede yağışlar sele dönüşüyor. Başbakan, kurtarma çalışmalarının yetersiz
kaldığı eleştirilerine karşılık, yönetimi boyunca sel felaketinden korunmak için bütçede
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büyük bir pay ayırdıkları savunmasını yapıyor. Kriz yönetimi nasıl olmalıydı? Bu olayda
ne tür hatalar yapılmıştır (http://www.karadenizgazete.com.tr/dunya/-ingiltere-de-selfelaketi/85779)?


Cevap: Kurtarma çalışmalarına ordu da katılıyor. 2 ayrı bölgede binlerce ev tahliye
edilirken, evlerinde mahsur kalan 50'den fazla kişi kurtarılıyor. Bir yerleşim merkezinde
2 bin 600 kadar eve uzun süre elektrik verilemiyor. Bölgedeki 40 okul da tatil ediliyor.
İlk aşamada müdahale yetersizliği bulunsa da kısa sürede krize müdahale edilerek olay
kontrol altına alınmıştır.

14.1.3.2. Sel Senaryosu Olay 2


Ölü sayısı: 11



Kayıp sayısı: 2



Yer: Samsun



Olay: Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sonucunda derenin kenarına yapılan 450
konut sualtında kalıyor. Ailelerin büyük bölümü kendi imkanlarıyla sel sularından
kurtulmayı başarırken, bazı vatandaşlar bodrum katlarında mahsur kalıyor. Aramakurtarma ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, 3 çocuğun cesedine ulaşıyor. Anneleri
vatandaşlar, kızları ise babaları tarafından kurtarılıyor. Çalışmalarını sürdüren dalgıç
ekipleri, bodrum katta ikisi çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıyor. Dere yatağında bir,
akaryakıt dolum tesislerinin yakınında ikisi çocuk 3 kişinin cesetleri daha bulunuyor. Bu
arada, heyelan riskine karşı dere kenarındaki konutlar tahliye ediliyor. Sel, derenin
üzerindeki köprüyü yıkınca, park halindeki araçlar sele kapılıyor. Felaket yaşanan
bölgedeki vatandaşlar, yetkililere tepki gösteriyor ve yetkililerin yağışlar için önceden
herhangi bir uyarı yapmadığını söylüyorlar. “Deprem olduğunu” ya da “bomba
patladığını” sanan vatandaşlar, kendilerini panikle evlerinden dışarıya attıklarını ifade
ediyorlar. Sağanak yağış nedeniyle büyük bir alışveriş merkezi sular altında kalıyor. Öte
yandan yağış, pek çok ekili alanda da hasara neden oluyor. Sel yaşanan beldede kentsel
dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen konutların kuzeyinde ve batısında dere yer
aldığı, alanın yakınında yer alan derenin çevresindeki riskli bölgede rekreasyon alanları
ve

dokların

oluşturulduğu

belirtiliyor

(http://www.emlakpencerem.com/foto-

galeri/resimlerle-samsun-sel-felaketi/99/resim/1/,
http://www.ntv.com.tr/turkiye/samsunda-sel-felaketi-11olu,XmFt9Hbck0yWrSQddndK6w).
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Cevap: Dere üzerindeki diğer köprü yıkılma tehlikesine karşı tahliye ediliyor. Heyelan
tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatılan bölge karayolu, yapılan çalışma sonucu sabaha karşı
kontrollü geçişle tekrar araç trafiğine açılıyor. Bu arada, baraj kapakları açılınca sel
uyarısı yapılıyor, bu yeni uyarı Samsunluları sokağa döküyor. Bölgeye Genelkurmay
Başkanlığı'na ait 3 arama kurtarma helikopteri, Sağlık Bakanlığı'ndan 8 personel, 3
ambulans, Ankara, Amasya, Çorum, Ordu ve Yozgat İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri'nden 50 personel, 3 dalgıç, 19 motopomp, 4 bot, 1 arama-kurtarma köpeği
ve 23 araç gönderiliyor. Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de bölgeye 2 adet kurtarma
aracı, 1 adet bot ve 8 personel gönderiyor. Türk Kızılayı, can ve mal kayıplarının
yaşanmasının ardından bölgeye afet ekibi ve yardım malzemeleri gönderildiğini
bildiriyor. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun
Valiliği'ne 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderildiğini duyuruyor. Samsun Valisi ile
Büyükşehir Belediye Başkanı da sele maruz kalan konutların bulunduğu mahalleye
gelerek arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceliyor. Vali, yetkililerden bilgi alıyor.
Meteoroloji, son 4 günde Samsun merkezine 140, Bafra ilçesine ise 125 kilogram yağış
düştüğünü, dere yataklarında riskin devam ettiğini, kentte yağışların devam edeceğini
söylüyor.
Olayda hem risk hem de kriz yönetimi açısından ciddi hatalar mevcuttur. Konutlar
planlanırken sadece deprem riski göz önüne alınmış sel ve heyelan riski hiç dikkate
alınmamıştır. Yani yerleşime uygunluk çalışmalarında hata bulunmaktadır. Bu durum
zarar azaltma çalışmalarının eksik yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu eksik çalışma sel
yataklarına konut yapılmasına neden olmuştur. Sel suları yükselmeye başlayınca hemen
müdahale edilmesi gerekirken beklenmiş, insanlar mahsur kalmaya başladıktan sonra
müdahale yapılmıştır. Ancak ölümlerin önüne geçilememiştir. Özet olarak risk ve kriz
yönetiminin çok eksik olduğu bir olaydır.

14.1.4. Heyelan Senaryoları
14.1.4.1. Heyelan Senaryosu Olay 1


Ölü sayısı: 2



Yaralı sayısı: 2



Kayıp sayısı: 354



Olay: Karadeniz’de bir yayla köyü. İlkbaharın son günlerinde perşembe günü başlayan
yağış cumartesi sabahına kadar aralıksız sürüyor. Cumartesi geziye gelen turistlerle
beraber köyün nüfusu yaklaşık üç katına çıkıyor. Aşırı yağışlar zemin su içeriğini
artırdığı için bazı noktalarda yamaç duraylılığı bozuluyor ve yer yer kütle hareketleri
meydana geliyor. Heyelan sonucunda bölgeye ulaşım da engellenmiş durumda. İlk
aşamada heyelan altında kalan ev yok, ancak mahsur kalan ziyaretçiler var. Bu krizi nasıl
yönetirsiniz?



Cevap: Öncelikle mahsur kalanlarla görüşülerek sakinleşmeleri sağlanır. Daha sonra
hava durumu takip edilerek en stabil dönemde hava yoluyla insanlar tahliye edilir. Olay
sona erdikten sonra ise rapor hazırlanarak operasyon sonlandırılır.

14.1.4.2. Heyelan Senaryosu Olay 2


Ölü sayısı: 18



Yaralı sayısı: -



Kayıp sayısı: 13



Olay: Japonya’da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymasında en az 18 kişi
hayatını kaybediyor. Evini kaybeden 500'den fazla kişi geçici barınaklara yerleştiriliyor.
Başbakan, tatilini yarıda keserek dönüyor ve yerel yetkililerin çağrısı üzerine bölgeye
yüzlerce asker sevk etme kararı aldığını söylüyor. Meteoroloji Kurumu yetkilileri,
yağışların ülkenin batısında yeni sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında
bulunuyor. Kriz yönetimi nasıl olmalıdır (http://www.sismikaktivite.org/?p=37019,
https://www.haberler.com/japonya-yi-heyelan-vurdu-en-az-32-olu-6397903-haberi,
www.mynet.com/haber/dunya/japonyada-heyelan-felaketi-en-az-27-olu-1411917-1)?



Cevap: Senaryodan krizin iyi yönetildiği anlamı çıkmaktadır. Her şeyden önce
Başbakanın tatilini yarıda keserek geri dönmesi kriz yönetim planlaması dahilinde
gerçekleşmiştir. Ancak söz konusu bölgede aşırı yağışlar sonrasında büyük bir heyelan
olacağının hesaplanamaması zarar azaltma çalışmalarında eksiklik olduğu kanısı
uyandırmaktadır.

14.1.5. Yangın Senaryoları
14.1.5.1. Yangın Senaryosu Olay 1


Ölü sayısı: 2
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Yaralı sayısı: 4



Olay: Anız ateşinin söndürülememesi sonucu başlayan orman yangını, rüzgarın da
etkisiyle çevredeki orman köylerine sıçrıyor. Çam kozalaklarının ateş topu gibi sıçraması
ve orman içi ulaşım ağının elverişli olmaması yüzünden yangına fazla yaklaşılamıyor ve
yangının yayılması önlenemiyor. Yerleşim yerleri boşaltılan köylüler, hayvanlarını da
telef olmaktan kurtarmak istiyor. Bu konuda müdahale ekibi ile aralarında tartışma
çıkıyor. Bu durumda nasıl bir müdahale yöntemi seçilmelidir? Kriz masası nasıl
yönetilmelidir?

Tartışma

nasıl

önlenebilir

(http://www.mynet.com/haber/guncel/cokertmede-orman-yangini-765840-1,
http://www.gundembursa.com/haber/yenisehir-de-yangin-12-donumluk-cam-ormani-kuloldu-39283.html)?


Cevap: Halk anız ateşi konusunda yeterince bilgilendirilmelidir. Yangının ulaşabileceği
risk altındaki yerleşim yerleri boşaltılır. Müdahale havadan yangın söndürme
helikopterleri ve uçakları ile olmak zorundadır. Yakınlarda deniz veya göl varsa su alma
kaynağı olarak buralar kullanılabilir. Bu durumda müdahale daha hızlı gerçekleştirilebilir.
Yangının tekrar başlamaması için söndürme işleminden sonra soğutma işlemi de büyük
önem taşımaktadır. Tüm bunların zamanında yapılması; önlem ve hazırlık çalışmaları iyi
yapıldığı için kriz çıktığı zaman müdahalenin de yerinde olduğunu göstermektedir.

14.1.5.2. Yangın Senaryosu Olay 2


Ölü sayısı: -



Yaralı sayısı: -



Olay: Kanada'da, başladıktan sonra kontrol altına alınamayan ve büyüyerek devam
eden orman yangınları meydana geldi. 1950 yılından bu yana yaşanan en büyük orman
yangını 10 ayrı noktada 200 bin hektarlık alanda etkili oldu. Bir hafta önce yıldırım
düşmesi nedeniyle 84 ayrı noktada başlayan yangınların bir kısmının söndürüldüğünü,
ancak söndürülen yangınlara her an yenilerinin eklendiğini bildirdi. Yangın söndürme
çalışmalarına destek vermek üzere Avustralya'dan 80 itfaiyeci olay yerine ulaşmıştır.
Yeni bir itfaiyeci grubunun daha yurtdışından gelerek, yangın söndürme çalışmalarına
katılacağı bildirilmiştir. Ülke genelinde 110 ayrı noktada devam eden orman yangınları
için, çevre eyaletlerden gelen itfaiye ekipleri de çalışmalara katılmıştır. Karadan
aralıksız süren söndürme çalışmalarına, havadan da helikopter ve uçaklarla verilen
desteklere rağmen zaman zaman çıkan fırtınayla yıldırımlar çalışmaları olumsuz
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etkilemiş. Bu kriz, nasıl yönetilir (http://www.sabah.com.tr/dunya/2014/08/10/son-64yilin-en-buyuk-orman-yangini,

https://www.dunya.com/dunya/kanada039da-son-64-

yilin-en-buyuk-orman-yangini-felaketi-haberi-254092,
http://www.sanalbasin.com/kanada-cayir-cayir-yaniyor-6037447/,
http://www.kibristime.com/dunya/kanadada-son-64-yilin-en-buyuk-orman-yanginifelaketi-h35450.html, http://www.haberturk.com/dunya/haber/978548-kanadada-son-64yilin-en-buyuk-orman-yangini-felaketi)?


Cevap: Ekiplerin hızla olay yerine yönlendirilmesi risk yönetimi çalışmalarının iyi
yapıldığını Kanada gibi orman yangın riski çok fazla olmayan bir ülkede bile
çıkabilecek yangınlara karşı önlem çalışmaları yapıldığını göstermektedir. Bu olumlu
bir gelişmedir. Ayrıca beklenmeyen yeni yangınlara rağmen müdahale yetersizliği
olmaması krizin iyi yönetildiğini göstermektedir.

14.2. İnsan Kaynaklı Afet Senaryoları
14.2.1. Mülteci Sorunu Senaryosu Olay 1


Ölü sayısı: Belli değil



Yaralı sayısı: 8



Kayıp sayısı: Belli değil



Olay: Savaş alanından kamyonlarla prefabrik konutların olduğu kamp alanlarına getirilen
mültecilerin TSSB sendromu yaşadıkları görülüyor. Nerede kalacaklarını, onları nelerin
beklediğini tam olarak bilememenin tedirginliği içindeler. Onlara yardım malzemeleri
götüreceksiniz. Yardım malzemelerini nelerden oluşturursunuz? Organizasyonu nasıl
yaparsınız?



Cevap:
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14.2.2. Mülteci Sorunu Senaryosu Olay 2


Ölü sayısı: -



Yaralı sayısı: 60’ın üzerinde hasta



Kayıp sayısı: -



Olay: Aylardan şubat. Gönüllü olarak bulunduğunuz mülteci kampında, yeni gelen
mülteci grup ile birlikte yüksek ateş ve karın ağrısı ile seyreden salgın bir hastalık baş
gösteriyor. 2 gün içinde hasta sayısı 60’ı üzerine çıkıyor. Hastalar arasında çocuklar da
bulunuyor. Kriz yönetimini nasıl yaparsınız?



Cevap: Bölgede faaliyet gösteren diğer yardım kurumlarıyla iletişime geçmek ve
hastanede bakı ve mülteci sorunum görmesi gerekenleri nakletmek ya da bölgede bakım
isteyen hastaları alacak kapasitede, teşhis ve tedavi yapabilecek nitelikte bir hastane
ortamı yaratmak gerekir.
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Uygulamalar
14.1. Türkiye’deki güncel mülteci sorununu medyadan takip ederek risk ve kriz dersinin
içeriğine göre yorumlayınız.
14.2. Başarılı bir kriz yönetiminde çığ olayları nasıl yönetilmelidir? Basında çıkan son sel
olaylarından yararlanarak değerlendirme yapınız.
14.3. Başarılı bir kriz yönetiminde sel olayları nasıl yönetilmelidir? Basında çıkan son sel
olaylarından yararlanarak değerlendirme yapınız.
14.4. Başarılı bir kriz yönetiminde heyelan olayları nasıl yönetilmelidir? Basında çıkan son
sel olaylarından yararlanarak değerlendirme yapınız.
14.5. Dünyadaki mülteci sorununu risk yönetimi açısından değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
14.1. Depremle ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
14.2. Çığla ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
14.3. Selle ilgili ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
14.4. Heyelanla ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde senaryo incelemeyi ve senaryolar üzerinden risk ve kriz yönetimi
açısından değerlendirme yapmayı öğrendik. Deprem, çığ, sel, heyelan, yangın ve mülteci
sorunu senaryoları inceleyerek yorum yapmayı öğrendik. Böylece risk ve kriz yönetimi
dersini genel olarak anlama ve yorumlama fırsatı oldu, dersi daha iyi kavradık.
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Bölüm Soruları

1) Depremle ilgili risk yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
2) Çığla ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
3) Selle ilgili ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
4) Heyelanla ilgili kriz yönetiminde yapılabilecek hatalardan örnekler veriniz.
5) Başarılı bir risk yönetimi yapılmazsa deprem olaylarında ne tür durumlarla karşılaşılabilir?
6) Başarılı bir risk yönetimi yapılmazsa çığ olaylarında ne tür durumlarla karşılaşılabilir?
7) Başarılı bir risk yönetimi yapılmazsa sel olaylarında ne tür durumlarla karşılaşılabilir?
8) Başarılı bir risk yönetimi yapılmazsa heyelan olaylarında ne tür durumlarla karşılaşılabilir?
9) Başarılı bir risk yönetimi yapılmazsa mülteci sorunundan ne tür durumlarla karşılaşılabilir?
10) Başarılı bir risk yönetimi yapılmazsa yangın olaylarında ne tür durumlarla karşılaşılabilir?
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