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

ÖNSÖZ
Ülkemiz deprem, sel, heyelan, çığ ve yangın gibi doğal afetlerin yoğun olarak görüldüğü
bir coğrafyadır. Bu afetlerin hem maddi hem de manevi anlamda yıkıcı etkileri vardır. Afetler
toplumlar üzerinde derin ve uzun yıllar kapanmayan izler bırakabilmektedir. Bu noktada
karşılaşılan her afet acı da olsa bir deneyim olarak toplumsal hafızaya kaydedilmekte ve
afetlerle mücadelede veri ve bir ders niteliği kazanmaktadır. Dolayısıyla bu veri ve derslerden
hareketle afetlerle etkili bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla yasalar ve yönetmelikler
çıkarılmıştır. Afet yönetimi yaklaşımlarında özellikle 90’lı yıllardan itibaren ciddi bir değişim
yaşanmış ve artık deprem sonrası arama kurtarma faaliyetleri, gıda ve kıyafet yardımı ve en
sonda da yeniden inşa faaliyetlerinin tekrarlı bir şekilde gelişen afetleri ve potansiyel afet
risklerini azaltmada yetersiz kaldığı görülmüş ve daha farklı ve güçlü afet yönetim politikaları
geliştirilmiştir.
1939 yılında Erzincan’ın çok ciddi şekilde etkilendiği depremin ardından 1940 yılında
3773 sayılı “Erzincan’da ve Erzincan Depreminden Müteessir Olan Mıntıkalarda Zarar
Görenlere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun” çıkartılmıştır. Bu tarihten sonra 5 yıl
içerisinde arka arkaya meydana gelen ve ağır bir bilanço sunan 5 deprem, 1944’te 4623 sayılı
“Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun” un çıkartılmasına
sebep olur. Söz konusu kanun deprem tehlikesi ve yerleşme ve yapılaşmasın denetlenmesi
noktasında ilk yasal düzenlemedir. Ülkemizde özellikle 1999 yılında yaşanan Marmara
Depremi sonrasında ortaya çıkan acı bilançonun etkisi ve dünya genelinde afet yönetimi
politikalarında görülen değişimlerin sonucunda bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Yaşanan süreç
sonunda 2012 yılında çıkarılan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun” afet yönetiminde gelinen önemli bir aşamadır. Özellikle 2009 yılında 5902
sayılı Yasa’yla kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet yönetimini tek
çatı altında toplamış ve bu gelişme sonucu ülkemizde afet hukuku yeni bir sürece girmiştir.
Dünya istatistiklerine göre 1996 yılında doğal afetlerin neden olduğu maddi kayıp 500
milyar dolar ve can kaybı ise 140.000 kişidir. Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin artışı ile
birlikte küreselleşmenin hızla arttığı dünyamızda, dünyanın herhangi bir yerindeki afet, sadece
o ülke ya da yakın komşularını değil, tüm dünyanın ekonomik ve sosyal dengelerini
etkileyebilmektedir. Bu nedenle 1990-2000 yılları arasında Birleşmiş Milletler tarafından
“Doğal Afet Zararlarının Azaltılmasının Uluslararası 10 Yılı” olarak ilan edilmiş ve üye ülkeler
afetlerle mücadelede iş birliği yapmaya davet edilmişlerdir. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler
çatısı altında “İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi” (OCHA) altında çok sayıda üst
koordinasyon birimine bağlı olarak, üye ülkeler başta olmak üzere, ülkelerin resmî ve sivil
toplum örgütlerinin oluşturduğu afet ve acil durum kurum ve kuruluşları ortak ve koordineli
çalışmalar yürütmektedir. Bütün bu karmaşık örgütsel yapı, işleyiş ve operasyonel müdahaleleri
temin eden mevzuatların bilinmesi ve koordinasyonun güncel tutulması afetlerin küresel
etkilerini azaltmanın önemli bir adımını oluşturmaktadır.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, Acil Yardım ve Afet
Yönetimi Lisans Tamamlama Programında okutulmak için hazırlanan “Ulusal ve Uluslararası
afet mevzuatları” dersinin amacı; “Afetler karşısında getirilen önlemleri, zarar azaltma
I

çalışmaları kapsamında yapılmış olan yasal düzenlemeleri ve geliştirilmeye çalışılan afet
müdahale hukuku konularını, ülkemizde ve uluslararası boyutta afet yönetimine dair yasal
dayanakları ve düzenlemeleri incelemektir”.
Ders notlarının hazırlanmasında birçok farklı kaynaktan faydalanılmıştır. Kaynak
belirtmede eksiklikler ve yanlışlıklar olmuşsa kaynak sahibinden şimdiden özür diler, anlayış
göstermesini beklerim. Bu ders notları, oldukça kısıtlı bir sürede hazırlandığı için hem kaynak
belirtmede hem de metin içerisinde çeşitli hataları içerebilir. Bu hataların giderilmesi ve ders
içeriğinin geliştirilmesi için değerli öneri ve görüşlerinizi isak@istanbul.edu.tr elektronik posta
adresine gönderebilirsiniz.
Dr. Öğr. Üyesi İsak YILMAZ
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KISALTMALAR
AB: Avrupa Birliği
AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
AİHM: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
BM: Birleşmiş Milletler
DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu
OCHA: İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi
MÖ: Milattan önce
MS: Milattan sonra
KHK: Kanun Hükmünde Kararname

III

YAZAR NOTU
Bu eser, Ulusal ve Uluslararası Afet Mevzuatları dersi için hazırlanmış bir ders notu
niteliğindedir. Eserin AUZEF Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı’nda
eğitim gören değerli öğrencilerimize yararlı olmasını dilerim.
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1. AFET MEVZUATI GEREKSİNİMİ, TEMEL KAVRAMLAR VE
NORMLAR HİYERARŞİSİ

1

Giriş
Mevzuat, yetkili organlar tarafından hazırlanan, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünü
olup, Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve
tebliğden oluşmaktadır. Belirli konu veya kurumda geçerli hukuk kurallarının bütünü anlamına
gelir.
Tarihte toplum düzenleri ana olarak önce avcılık ve toplayıcılık dönemi, sonra tarım
toplumu dönemi ve sonra da sanayi toplumu dönemi olarak sıralanır. İnsan ihtiyaçları ve
karmaşık hâle gelen yaşam koşulları toplum düzeninin sağlanmasına yönelik bağlayıcı
kuralların konulmasın zaruri hâle getirmiştir.
Eski On Asya’ da hak ve adalet tesis etmek için bir metin yazdıran ilk kişi, Sumer Şehir
devletlerinden Lagaş’ın kralı Urukagina’dır. Sosyal düzeni yeniden kurmak ve sarsılan adalet
otoritesini kurtarmak amacıyla reform hareketi yaptığı anlaşılan Urukagina’dan kalan
vesikaların kanunname olduğuna şüphe yoktur. Bu tabletler; az veya çok farklılıklarla üçü koni
şeklinde, biri oval olan dört kil belge üzerine yazılmış olarak Fransızların 1878’de Laga ‘ta
yaptıkları kazılardan çıkmıştır. Urukagina kanunları bir onsöz, bir sonsöz ve metin kısmı olarak
üç bölümden oluşmuştur. Önsözünde Lagaş kralı, Tanrının kendisine Lagaş’ın krallığı ihsan
ettiği zaman diye başlar ve sonra yerlerinden uzaklaştırdığı devlet memurlarını ve onların
yaptıkları suistimalleri sayar. Sonsöz kısmında ise yaptığı reformaları tasvir etmiştir (Özer,
2008).
Urugakina kanun ile özel mülkiyeti güvence altına almaya çalıştır. Bu kanunlar daha
sonra Urnammu ve Gudea tarafından geliştirilmiştir. Urukagina kanunlarının her maddesi eğer
kelimesi ile başlar, arkasından örnek olan suç olayı anlatılır, sonra bu suça ne ceza verileceği
belirlenir.
Urukagina devrinde yasaların maddeler hâlinde yazılıp halka resmen bildirilip
bildirilmediği konusu hâlâ belirsizdir; o döneme ilişkin hiçbir yasa kitabesi, en azından
şimdiye değin bulunamamıştır (Kramer, 1995). Urukagina dönemi sonrası tarihçilerin
aktarımlarından Urukagina kanunlarının Sümercede “ama-gi” kelimesi ile karşılık bulan
özgürlük ifadesinin ilk kez kullanıldığı yasal belgeler olduğu anlaşılmaktadır (Newton, 2010).
Bilinen ilk yazılı hukuk kuralları, MÖ 2112-2095 yıllarına tarihlenen tabletlerde
korunmuş bulunan Sümerce yazılmış Ur-Nammu kanunlarıdır (Newton, 2010). İstanbul
Arkeoloji Müzesi koleksiyonunda 3191 arşiv numarası ile kayıtlı olan Sümer tableti Irak‘ın
güneydoğu kesiminde yer alan antik Sümer kenti Nippur’da (günümüzde Niffer ya da Nuffar)
bulunmuştur. Yazılı kanunlar, Yeni Sümer Devleti Ur Hanedanlığı Kralı Ur-Nammu’ya
atfedilmiş olsa da bazı tarihçiler söz konusu kanunların Nammu’nun oğlu Shulgi’ye ait
olduğunu öne sürmektedirler. Kral Ur-Nammu’nun bu ilk yazılı kanunu Hammurabi
Kanunlarından 300 yıl daha eskidir. Söz konusu tablet üzerinde Muazzez İlmiye Çığ ve Hatice
Kızılyay detaylı çalışmalar yürütmüşlerdir (Şekil 1,2).
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Şekil 1: Muazzez İlmiye Çığ ve Hatice Kızılyay Ur-Nammu Kanun Tableti Üzerinde
Çalışırken1
Ur-Nammu Kanun maddelerinde cinayete ölüm cezası öngörülmüş, kaçakçılık, köleler
ve özgür insanların çocukları evlat edinmeleri, cinsel suçlar, evlilik, adam yaralama, isyan,
yalancı şahitler tarımla ilgili hükümlere yer verilmiştir.
Ur-Nammu Kanunlarındaki, adam öldürme, köleler ve özgür insanların evlatlık
almaları, cinsel suçlar ve evlilik ile ilgili hükümlerden, Sümerlerde ailenin çok sağlam bir temel
üzerine kurulduğu görülmektedir.

1

http://www.biyografi.info/kisi/muazzez-ilmiye-cig *https://onturk.org/2011/04/19/civiyazili-belgelerarsivi%E2%80%99nin-kurulus-anilari/#more-1141
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Şekil 2: Dünyanın En Eski Yasası Olarak Bilinen Ur-Nammu Kanunlarının Yazılı Olduğu
Tablet Parçaları
Sümer kanunlarında modern hukukun esası olan “mağduru koruma” ilkesi yerini
bulmuştur. Böylece, insanlığın geleceği açısından son derece mühim olan bazı kavram ve
değerlerin tarihin erken devirlerinden itibaren belli kalıpların içerisine konulmak suretiyle
korunduğu söylenebilir (Özer, 2008)
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Bu kanunlardan bazıları şöyledir:
 14 -Eğer bir köle kadın şehrinin hududunu aşarsa bir adam onu (geri) çevirirse,
kölenin sahibi onu geri getiren adama (x) şekel gümüş tartacaktır (ödeyecektir).
 15 -Eğer bir adam, silah ile kendi ayarında birinin ayağını kırarsa, 10 şekel gümüş
tartacaktır.
 16 -Eğer bir adam, bir adama silahıyla vurarak kemiğini kırarsa 1 mana gümüş
tartacaktır.
Sonra bunlar MÖ 1760 yıllarında Babil Kralı Hammurabi tarafından bir sistem içinde
geliştirilerek, siyah diyorit bir kaya bloğunun tüm yüzeylerini kuşatacak şekilde Eski Babil
yazısı ile 282 madde olarak yazılmıştır.
Elam’ın başşehri olan Sus’ta (bugünkü İran toprakları içinde) bulunan ve yüksekliği
2.25 m’den daha fazla olan bu yazılı taş (stel) Paris Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir (Şekil
3). Stel üzerindeki kanunların 33’ü (madde 66-99 arası) şu anda okunamayacak durumdadır.
Ayrıca 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır. Daha sonra 12 Levha
Kanunları önümüze çıkmaktadır. 12 Levha Kanunları M.Ö 5. yüzyılın ortalarında M.Ö 451449 yılları arasında Roma’da sınıf çatışması sonucu ortaya çıkmış ve sınıflar arasında uzlaşma
sağlamak amacıyla hazırlanmış bir kanundur. O zamanda geçerli olacak hukukun tümünü
kapsayacak biçimde hazırlanan Oniki Levha Kanunu, günümüz Avrupa Hukuku’nun da
temelini oluşturan Roma Hukuku’nun gelişimine de temel olmuştur.
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Şekil 3: Louvre Müzesi’nde Sergilenen ve Hammurabi Kanunları’nına Ait Fotoğraflar
Hammurabi kanunlarında çok sayıda afet ve acil duruma ilişkin uygulamaları
düzenleyen ifadeler bulunmaktadır. Bunlar madde numaraları ile birlikte şu şekilde verilebilir:
25. Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin
malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır.
45. Bir kimse tarlasını sabit bir kira karşılığı ziraat için kiralıyor ve kira bedelini de
alıyorsa; ancak, havaların kötü gitmesi nedeniyle ürün yok oluyorsa zarar toprağı işleyene aittir.
48. Bir kimse borçlanmışsa ve bir fırtına tahılları yere yatırmış ya da hasat başarılı
olamamışsa veya susuzluktan tahıllar büyüyememişse o yıl alacaklısına tahıl vermesi
gerekmez; borç tabletini suda yıkar ve o yıl için hiçbir kira ödemez.
53. Bir kimse, su bendini uygun koşullarda tutmaz ve bakımını yapmaz ve bu nedenle
bent yıkılır ve tarlalar su altında kalırsa, o zaman barajı yıkılan kişi para karşılığı satılır ve elde
edilen para harap olmasına yol açtığı mısırın karşılığı olarak verilir.
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54. Eğer bu mısırların karşılığı olarak yeterli gelmiyorsa malları da mısırları sular
altında kalan çiftçiler arasında paylaştırılır.
55. Bir kimse mısırlarını sulamak için ark açarsa; ancak, dikkatsizliği nedeniyle sular
komşusunun tarlasını basarsa o zaman komşusunun mısır kaybını öder.
56. Bir kimse suyun önünü açar ve komşusunun arazisinde su taşkınına yol açarsa her
on gan lık (bir arazi ölçü birimi) arazi için on gur (bir hacim ölçü birimi) mısır ödemelidir.
229. Bir inşaatçı, herhangi bir kişi için bir bina inşa eder ve bu binayı uygun bir şekilde
yapmazsa ve onun inşa ettiği bina yıkılıp sahibini öldürürse, inşaatı yapan öldürülür.
230. Eğer bina ev sahibinin oğlunu öldürürse, inşaatı yapanın da oğlu öldürülür.
231. Bina sahibinin kölesini öldürürse, evin sahibine köle için bir köle ödeme yapar.
232. Binanın bir kısmı harap olursa, harap olan kısmın tümünü tazmin eder ve inşa ettiği
binayı düzgün bir şekilde inşa edinceye dek kendi imkânlarıyla evi yeniden inşa eder.
233. Bir kişi, başkası için bina yapıyorsa, bina henüz tamamlanmamış olsa bile, duvarı
devrilmişse; inşaatı yapan kişi, kendi imkânlarıyla duvarı daha sağlam bir şekilde yapmalıdır.
235. Tekne inşa eden bir kişi, birisi için bir tekne yaparsa ve tekneyi sıkı yapmazsa ve
aynı yıl içerisinde tekne denize açıldığında hasar görürse; tekne yapımcısı, tekneyi alır ve kendi
imkânlarıyla sağlamlaştırır. Sağlam tekneyi, tekne sahibine verir.
236. Bir kişi, kendi teknesini bir gemiciye kiralarsa ve gemicinin dikkatsizliğinden tekne
enkaz hâline gelir ve batarsa; gemici, tekne sahibine tazminat olarak başka bir tekne verir.
237. Bir kişi bir gemici ve onun teknesini kiralarsa ve onu mısır, giyecek, yağ, hurma
ve benzeri uygun şeylerle doldurursa; ancak gemicinin dikkatsizliğinden gemi batarsa ve
taşıdıkları harap olursa o zaman gemici hem enkaz hâline gelen gemiyi hem de içindekileri
tazmin etmelidir.
238. Bir gemici, her hangi bir kimsenin gemisini kazaya uğratır da gemiyi muhafaza
ederse; geminin değerinin yarısını öder.
240. Bir tüccar, bir feribota çarpar ve onu enkaz hâline getirirse; kaza geçiren teknenin
sahibi, Tanrı önünde adalet arar; feribot ile çarpışan tüccar, gemisinin sahibi diğer botun
sahibine bütün hasar için tazminat ödemelidir.
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1.1. Afete Dair Mevzuat Gereksinimi
Afet mevzuatları dendiğinde, Afetle doğrudan ve dolaylı olarak ilgili tüm kanun, tüzük,
yönetmelik gibi hukuk kaynakları ifade edilir. Ulusal ve Uluslararası bu düzenlemeler, değişen
koşullar ve ortaya çıkan yeni durumlara yönelik olarak yeni tanzimler ve mevzuatlardaki
güncelleştirmeler yıllık %3-4 e ulaşan ülke kaynaklarındaki kaybın yanı sıra küreselleşen
Dünyada ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki duraksama ve tahribata yol açacak zararları
azaltmaya yöneliktir.
Hemen her ülkede olduğu gibi ülkemizde de afet mevzuatı ve kurumsal yapılanmamız,
yaşanmış olan büyük depremler ve diğer afetler sonrasında değişmiştir ve değişmeye devam
etmektedir. Bu durum aslında doğal bir gelişimdir. Zira her yeni büyük afet, yeni sorunlara
neden olabilmekte ve bu sorunların çözümü için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
değişimleri ana hatlarıyla iki gurupta incelemek mümkündür. Birinci gurupta;
 Meydana gelen afetin neden olduğu yöreye özel güncel sorunları bir an önce
çözebilmek için yapılan mevzuat ve kurumsal yapılanma değişimleri,
İkinci gurupta ise;
 Olaydan elde edilen derslerin ışığı altında ülkenin afet yönetim sisteminin
geliştirilmesi amacıyla yapılan kalıcı ve uzun süreli değişimleri görmekteyiz.

1.2. Afet Zararları ve Afetle Mücadele
Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında; afetlerin en başta can ve mal kaybına neden
oldukları görülür. Can kayıpları, insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve
tarım alanlarının zarar görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya
çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin sel sırasında can ve mal
kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve
çamur tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun süreli zararlar da meydana
getirebilmektedirler.
Afetin büyüklüğü, afetin yol açtığı can kayıpları, yaralanma ve sakat kalma, yapı ve
altyapı hasarları gibi fiziksel hasarlar ile ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıpların toplamı ile
ifade edilmektedir. Afet büyüklüğünü belirlemede, geliştirilmiş ve uluslararası kabul görmüş
şiddet cetvellerindeki değerler kullanılır. Afetin büyüklüğüne etki eden başlıca etkenler; olayın
yoğun yerleşme bölgelerine olan uzaklığı, fakirlik ve az gelişmişlik, eğitim eksikliği, bilgisizlik
ve bilinçsizlik, hızlı nüfus artışı, hızlı - denetimsiz ve kacak yapılaşma, ormanların ve doğal
çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı, toplumun afet olaylarına karşı önceden aldığı önleyici
ve koruyucu önlemlerin düzeyi vb.dir.
Bilindiği üzere dünya tarihi boyunca yeniliklerin, icatların ve gelişmenin büyük bir
kısmı, bir ihtiyaç nedeniyle ortaya çıkmıştır. Afet yönetimi disiplini için de bu durum
değişmemiş, insanlık, tarih boyunca yaşadığı afetlerden ders çıkarmış ve gerek bu afetlere daha
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etkin müdahaleyi gerekse bu afetlerin etkilerinin nasıl azaltılabileceğini sürekli sorgulayarak
yeni yöntemler geliştirmiştir.
Tarih, bu hususta son derece ilginç örneklerle doludur. Bu örneklerden belki de en ilginç
olanı ABD Federal Afet Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından yaptırılmış olan bir tişörttür.
Üzerinde Nuh’un Gemisi’nin bir çizimi ve “İlk Afet Yöneticisi” ifadesi bulunan tişört, Nuh
Peygamberin tufanı ve vereceği zararları analiz ederek bir zarar azaltma planı geliştirmesini, bu
plan doğrultusunda bir gemi inşa ederek belirli şekilde seçtiği (bir erkek ve bir dişi) hayvanları
gemiye alması ve onları kurtarmasını ve tufandan sonra da yeniden serbest bırakmak suretiyle
türün ve topluluğun devamını sağlamasını simgelemektedir.
Bir diğer ilginç örnek ise, Roma İmparatorluğu zamanını işaret etmektedir. Dönem
içerisinde yangınlar ile sıkça karşılaşan Roma halkının taleplerine uyan İmparator Augustus,
“The Vigiles” ismi verilen ve kölelerden kurulmuş olan itfaiye gruplarını MS 6 yılında
oluşturmuştur. Pompalar, kancalar, sopalar ve benzeri malzemeler kullanan bu gruplar, aynı
zamanda Roma’nın polis gücü görevini de yerine getirmişlerdir. Gece ve gündüz devriyeleri
olarak hizmet veren bu gruplar, ilerleyen dönemlerde yüzlerce kişiden oluşan ekiplere
dönüştürülmüş ve dönemin koşulları içerisinde yangınlara müdahale etmeye devam
etmişlerdir.2
Bugüne ışık tutan tarihsel olayların her biri afet yöneticileri için bir ders niteliğinde olup,
teker teker ve detaylıca incelenmeye değer veriler içermektedir. Ancak, modern ve bugünkü
anlamda afet yönetimi çalışmalarının köklerini bulabilmek için, 20. yüzyıla bakmamız
gerekmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi dâhil Cumhuriyet hükümetleri doğal afetlerle meydana
gelen hasarların telafisi yönünde yoğun çalışmalar yapmışlardır. Ağırlıklı olarak afet olduktan
sonra yaraların sarılmasına yönelik bu çalışmalar günümüz şartlarında yetersiz olduğu ve
mevcut mevzuatta istenilen düzeyde bir koordinasyonun yapılamadığı görüşüyle Bakanlar
seviyesinde bir kurulun oluşturulmasına karar verilmiş ve Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu
28/02/1978 tarih ve 7/15091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile teşkil edilmiştir.
Daha etkin ve toplumun beklentilerine cevap verecek bir çalışma yapılabilmesini
teminen 14/11/1996 gün ve 383-21390 sayılı Başbakan Oluru ile Doğal Afetler Koordinasyon
Kurulu’na bağlı olarak görev yapacak Doğal Afetler Koordinasyon Başmüşavirliği
oluşturulmuştur. Bu müşavirliğin görevi şu şekilde belirtilmiştir:
 Ülkemizde zaman zaman meydana gelen doğal afetlerle ilgili olarak yapılacak
çalışmalar ve alınacak önlemlerin ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yerine
getirilmesi,

2

http://www.medak.org.tr/faydali-bilgiler/dunyada-afet-yonetimi-ve-gelisimi/
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 Doğal afet öncesi alınacak tedbirlerle ilgili uzun ve kısa vadeli plan ve projelerin
geliştirilmesi, araştırma ve incelemeler yapılması, yaptırılması ve uygulanmasını temin edecek
tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
Müşavirliğe verilen bu görev ise günümüzde hızla gelişen tatbikî bir bilim dalı olan afet
yönetimini tarif etmektedir.
Tarihi devirlerden bu yana Türkiye büyük ölçüde can kaybı, yaralanma ve mal kaybına
yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmıştır. Bu doğal tehlikeler arasında başta depremler
olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, kaya ve çığ düşmeleri, kuraklık ve önemli oranda
zararlara yol açmıştır. Ormansızlaşma ve bitki örtüsünün tahribi sonucunda şiddetlenen erozyon
doğal afet tehlike ve risklerini daha da artırmıştır. Yirminci yüzyılın başlangıcından bu yana
meydana gelen doğal afetler sonucunda 87.000 kişi hayatını kaybetmiş, 210.000 üzerinde kişi
ise ciddi oranda yaralanmıştır. Ayrıca bu afetler sonucunda 651.000 civarında konut birimi
yıkılmış veya ağır hasar görmüştür.
Türkiye, tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası ve meteorolojik özellikleri gibi
nedenlerle, her zaman çeşitli doğal afet tehlikelerine sahip olan bir ülke olmuştur. Ülkenin
fiziksel ve sosyal zarar görebilirliğinin de yüksek olduğu dikkate alındığında, meydana gelen
doğal olaylar büyük ölçüde can kayıpları, yaralanmalar ve mal kayıplarına yol açmakta ve afet
sonucunu doğurmaktadır.
Türkiye’de başta depremler olmak üzere, heyelanlar, su baskınları, erozyon, kaya ve çığ
düşmeleri, kuraklık başlıca doğal afetlerdir. Ormanların tahribi ve buna bağlı olarak meydana
gelen şiddetli erozyon, bir yandan büyük ölçüde çevre sorunlarına ve ekonomik kayıplara yol
açarken diğer taraftan da mevcut tehlike ve riskleri daha da artırmaktadır.
Son 65 yıl içinde doğal afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistikleri dikkate
alındığında, hasarın %61’inin depremler, %15’inin heyelanlar, %14’ünün su baskınları,
%5’inin kaya düşmeleri, %4’ünün yangınlar ve %1’inin meteorolojik kökenli afetler (çığ,
fırtına vb.) nedeniyle meydana geldiği görülmektedir.
Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından olan Alp - Himalaya Kuşağı içinde yer alan
ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır.
Ülkemizde yıkıcı bir deprem her 1,5 yılda veya daha kısa bir süre içinde meydana gelmektedir
(Şekil 4). Son yüzyılda ülkemizde tahribata yol açan 128 deprem meydana gelmiştir. Bu
depremler nedeniyle 65.517 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 400.000 civarında da yapının
ağır hasar gördüğü veya yıkıldığını kayıtlar göstermektedir. Türkiye deprem bölgeleri
haritasına göre ülkemiz topraklarının yaklaşık %92’si farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem
bölgeleri içinde yer almakta ve nüfusun aşağı yukarı %95’i de bu alanlarda yaşamaktadır.
Depremlere ek olarak Karadeniz ve Marmara bölgelerinde heyelanlar ve Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çığ düşmeleri yoğun olarak meydana gelmektedir. 19501996 yılları arasındaki kayıtlara göre 936 insanımız hayatını kaybederken 5658 adet meskene
de nakil kararı verilmiştir.
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Dünya istatistiklerine göre 1996 yılında doğal afetlerin sebep olduğu hasar 100
milyarlarca dolar ve can kaybı da 140.000 kişi civarındadır.
Dünya afetler coğrafyası haritasına bakıldığında Alp - Himalaya Kuşağı’ndaki bölgeler
ile özellikle levha sınırları ve tayfunların etkili olduğu kuşaklar boyunca afetler açısından
tehlikeli bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 4 ve 5). Son 20 yıllık afet istatistikleri
%43’lük oranla en sık karşılaşılan afet türünün sel ve su baskınları olduğunu ortaya
koymaktadır (Şekil 6). Bölgesel açıdan ele alındığında afetlerin sıklık ve tür bazında değişiklik
sunduğu ve bölge bazında afetlerle mücadelede farklı öncelikler geliştiği görülmektedir.
Asya’da gerçekleşen afetler ve sonuçları değerlendirildiğinde, 1900-2013 yılları arasında
afetlere bağlı can kayıplarını en çok kuraklıktan kaynaklandığı görülürken ikinci sırayı su
baskınlarının oluşturduğu görülmektedir (Şekil 7). Aynı yıllarda Asya’da gerçekleşen afetlerin
doğrudan neden olduğu ekonomik kayıplar değerlendirildiğine 359 milyar dolarlık kayıpla
sellerin ilk sırayı, 314 milyar dolar kayıpla depremlerin ise ikinci sırayı oluşturduğu
görülmektedir (Şekil 8). Özellikle yıkıcı etkileri itibarı ile depremler ele alındığında, 2004 yılı
Sumatra, Andaman depremi 228 bini bulan ölü sayısı, Hint Okyanusu kıyılarındaki tsunami
etkisi ve 32 giga tonlu patlamaya eşdeğer enerji açığa çıkışı ile afetlerin ne denli büyük olaylar
olduğunu çarpıcı şekilde gözler önüne sermektedir (Şekil 9).
Levha sınırları başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde gözlenen volkanik patlamalar
da tarih boyunca insanların yüz yüze kaldığı afetlerden biridir. Tarihsel kayıtlar ele alındığında
1815 yılında Endonezya, Tambora volkanik patlamasındaki 92.000 kişiyi bulan can kayıpları
ve günümüzde önemli bir turizm kolu olarak da gelişmiş bulunan Vezüv Yanardağı’nın Pompei
şehrini yok edişine dair kalıntılar, bu afet türünün insan yaşamına etkilerini ortaya koyması
bakımından dikkat çekici örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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1-Depremler 2-Volkanlar 3-Heyelanlar 4-Su baskınları 5-Kasırgalar 6-Kum ve Toz fırtınaları 7-Hortumlar 8-Isınma-Donma- 9-Kuraklık
10- Yangınlar
Şekil 4: Dünya Genelinde Afetlerin Dağılımlarını Gösteren Harita
12

Şekil 5: Yeryuvarında Plakaların Dağılımı ve Plaka Sınırları Boyunca Deprem ve Volkan
Yoğunluklarını Gösteren Şekil

Şekil 6: Yerküremizde Doğal Afet Riskleri Dağılım Haritası (Shi ve diğ., 2015)
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Şekil 7: Asya’da 1900-2013 Yılları Arasında Doğal Afetler Nedeniyle Görülen Can Kayıpları
Afetler meydana gelmeden tedbirli davranmak, afet olduktan sonra hayatı normale
döndürmekten çok daha kolay ve masrafsızdır. Bütün dünyada afet yönetiminin dört evresi; afet
öncesi hazırlık ve zarar azaltma afet sonrası müdahale ve iyileştirme çalışmaları olarak
tanımlanmıştır. Afet öncesi ve afet sonrası evreleri, afet yönetiminde yarı yarıya ağırlığa
sahiptir. Afete ne kadar hazırlıklı olur, ne kadar zarar azaltma çalışmalarına önem verirsek
afetten maddi ve manevi anlamda o kadar daha az zararla çıkacağımız ve iyileştirme
çalışmalarına o kadar daha az kaynak aktarmak mecburiyetinde kalacağımız bilinmelidir. Yerel
kaynakların ve ülke ekonomileri ve insan kaynaklarının afete müdahale, zararların azaltılması
ve iyileştirme çalışmalarında yetersiz kalınması durumunda uluslararası müdahale zorunlu hâle
gelmektedir.

Şekil 8: Asya’da 1900-2013 Yılları Arasındaki Doğal Afetlerden Doğan Ekonomik
Kayıpların Karşılaştırılmasını Gösteren Şekil
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Afette önemli unsurlardan biri gerekli hazırlıkların ve önleyici çalışmaların
yapılmasının yanı sıra, müdahalenin mümkün olduğunca hızlı ve uyum içinde yapılmasının
sağlanmasıdır. Hızlı ve etkin bir müdahalenin refleks modunda ve uyum içinde yapılabilmesi
için yüzlerce ulusal ve uluslararası kurumu, binlerce ulusal ve çok uluslu görevli ve ekipmanın
idare ve sevki, modern dünyada üzerinde en çok çalışılan konulardan biridir. Yerel ölçekte
resmî ve sivil toplum kuruluşlarının çatı örgütler ve Başbakanlık nezdindeki koordinasyonu,
uluslararası düzeyde ise 90’lı yıllardan sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne bağlı
olarak oluşturulan ve yetkileri belirlenen İnsani İlişkiler Koordinasyon Ofisi (OCHA)
tarafından yürütülmektedir.
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Şekil 9: Türkiye ve Dünya Genelinde Büyük Yıkıcı Depremlerin Kayıp ve Zararları
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Şekil 10: Başlıca Ölümcül Volkan Patlamalarını Gösteren Şekil (Blong, 1984)
Görüldüğü üzere oldukça karmaşık ve çok disiplinli olan afet yönetiminin ulusal ve
uluslararası düzeyde etkin bir şekilde yürütülebilmesi için birbiriyle çelişmeyen ilgili
mevzuatların oluşturulması ve canlı bir organizma gibi değişen koşullara göre güncellenmesi
ve yeni düzenlemeler içeren kanun ve yönetmeliklerin çıkarılması gerekmektedir. Afetle ilgili
yönetim ve düzenlemeleri içeren yazılı hükümler bahsine geçmeden önce mevzuata dair
terminoloji ve düzenlemelerin hiyerarşisini bilmekte fayda vardır.

1.3. Hukuk
Hukuk kelime karşılığı Arapça “hak” kelimesinin çoğulu anlamına gelmektedir. Birey,
toplum ve devlet ilişkilerinde ortak menfaati gözeterek, hareketlerini, birbirleriyle olan
ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle
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desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranması yahut nasıl davranmaması gerektiğini
gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen bir
bilimdir.
Türk Dil Kurumu’na göre hukuk kelimesi, “Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım
gücünü belirleyen yasaların bütünüdür”.
Bilimsel bir disiplin olarak hukuk, kendi içinde temel olarak ikiye ayrılır. Genel olarak
hukukun kişiler arası ilişkileri konu alan kısmına özel hukuk, kişiler ile devlet veya devleti
oluşturan kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kısmına ise kamu hukuku adı verilir. Bu ayrım
Roma hukukundan kalma bir ayrımdır (ius privatum-ius publicum).
Medeni hukuk, ticaret hukuku ve devletler özel hukuku, özel hukukun, buna karşılık
anayasa hukuku, ceza hukuku ve idare hukuku kamu hukukunun başlıca alt dallarıdır.
Kamu hukuku, devletin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının örgütlenişine, işleyişine,
gördükleri hizmetlere ilişkin kurallar içerir. Demokratik toplumlarda kamu hukukuna başlıca
egemen olan ilkeler hukuki güvenlik ve kanunilik prensibidir. Özel hukuk ise dar anlamıyla
kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Egemen olan ilkesi irade serbestisidir
Yazılı olsun olmasın, hukuku diğer toplumu düzenleyici kurallar olan örf ve âdetler,
gelenekler ve dinlerden ayıran özellik, devlet tarafından güvenceye alınmış ve cebrî yaptırım
gücüne sahip olmasıdır.

1.3.1. Yaptırım (Müeyyide)
Hukuk alanında yaptırım kamu gücü ile uygulanır. Hukuka uymayı zorlama,
uymayanları cezalandırma ve uyulmadığı durumlardaki zararları en aza indirmek için kullanılır.
Hukuk düzenini sağlamayı ve korumayı amaçlayan yaptırımlar gene hukuk düzeninin
öngördüğü şekilde yerine getirilir.
Maddi ve manevi yaptırımlar olarak ikiye ayrılır. Maddi yaptırımlar hukuka aykırı
durumlarda uygulanırken manevi yaptırımlar bu durumları engellemek için kullanılır.
Ceza hukukunda ölüm, hapis ve para cezaları; anayasa hukukunda siyasetten men, parti
kapatma; vergi hukukunda vergi ve kaçakçılık cezaları gibi değişik hukuk dallarında değişik
yaptırımlar vardır.
Toplum hayatını düzenleyen bir başka unsur da yazılı olmamasına karşın birey ve
toplum davranışları üzerinde etkili olan ahlak, gelenek ve görgü kurallarıdır. Hukuk, ahlak
ve görgü kuralları ile zaman zaman kesişmekle beraber aralarında bazı farklar söz konusudur.
Ahlak, insanın kendine karşı olan sorumlulukları ile ilgilenir ancak bu hukukun konusu
değildir. Görgü ve ahlak kuralları ile hukuk arasındaki en önemli fark yaptırım farkıdır.
Düzenli bir sıra oluşturan insanların hakkını yiyerek sıranın en önüne geçmek ahlak ve görgü
kuralları açısından bakıldığında yanlış bir davranıştır ancak hukuk tarafından cezalandırılmaz.
Bununla birlikte başkasının canına, onuruna dokunmanın hukuk tarafından yasalarla çerçevesi
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belirlenmiş bir yaptırımı vardır. Hukukun ahlakla ilgili olan kısmı başkasının canına, onuruna
dokunmamak konusundaki kurallardır. Bunlar objektif ahlak olarak tanımlanır ve bireyin diğer
toplum bireylerine karşı olan sorumluluklarını içerir. Sıra düzenine uymamak, yaşlı insanlara
saygı göstermemek, kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşmak gibi konularsa subjektif
ahlak olarak tanımlanır ve bireyin kendine karşı olan sorumluluklarını içerir.

1.3.2. Hukuk Sistemleri
Hukuk biliminde biçim, öncelikler ve ilkeler doğrultusunda bazı sistemler ortaya
çıkmıştır. Avrupa kıtası ülkeleri yanında Türkiye’nin de uyguladığı, kamu ve özel hukuk
temelinde ikiye ayrılan ve tüm dünyada yaygın olarak öğretilen Roma Hukuku, İslami kurallar
esas alınarak oluşturulan İslam Hukuku, Anglo-Amerikan ülkelerinde uygulanan Ortak
Hukuk, komünist devriminden sonra sosyalist ülkelerde uygulanan Sosyalist Hukuk ve
devletlerarası ya da uluslararası örgütlerle olan ilişkilerde esas alınan Uluslararası Hukuk gibi
farklı hukuk sistemleri mevcuttur.
Hukuk yazılı kurallardan oluşur ve bir irade tarafından yazılı olarak deklare edilir. Bu
irade monarşilerde şah, padişah ya da kral; teokrasilerde papa ya da halife; otokrasilerde ve
oligarşilerde despot bir yönetici; führer ve demokrasilerde cumhurbaşkanı, başbakan ya da
başkandır. Devlet yönetimi üç erkten, yani üç güçten oluşur.
1. Yasama erki (legislature)
2. Yürütme erki (executive)
3. Yargı erki (judicial)
Demokratik ülkelerde bu üç erkin birbirinden bağımsız işlemesi önemlidir. Buna güçler
ayrılığı denir.

1.3.3. Hukuk Devleti
Kişilerin hak ve özgürlüklerini, teminen hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak
engelleri ortadan kaldırarak, vatandaşlarının huzurunu sağlayacak politik, ekonomik ve sosyal
adaleti sağlayıcı yönetimler sergileyen,


Güçler ayrılığı ilkesini benimsemiş



Yasama, yürütme ve yargının hukuka bağlı olduğu



Yasama ve yürütmenin yargı denetimine açık olduğu



Hâkimlerin bağımsızlığının teminat altında olduğu



Hukuki güvenlik ilkesinin temin edildiği



Temel hak ve özgürlüklerin yasalarla güvence altına alındığı
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 İdarenin yargıya tabi, cezai ve mali sorumluluğunun bulunduğu şartları sağlamış
devlet yönetimi olarak özetlemek mümkündür.

1.4. Normlar Hiyerarşisi
İnsanın bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde temin edilebilmesi için
ortaya çıkan devlet otoritesinin bütün iş ve eylemlerinin hukuk normları tarafından belirlenmesi
toplumsal yaşam için son derece önemlidir. İnsanların ve kamu kurum ve kuruluşlarının iş ve
eylemlerinde uymak zorunda oldukları hukuk normları arasında takip edilmesi gereken bir
hiyerarşi bulunmaktadır. Normlar hiyerarşisi olarak ifade edilen bu sıralama ile, hukuk kuralları
ile elde edilmek istenen toplumsal ahengin hukuk düzeni içinde de sağlanması
amaçlanmaktadır. Aksi takdirde kendi içinde ahengi yakalayamamış ve uygulama açısından da
tereddütlerle dolu hukuk normlarının kendisinden beklenen sonuçları üretmesi yani toplumsal
ahengi temin etmesi oldukça zordur.
Kanunun (yasaların) temel ilkeleri toplumda düzeni ve güvenliği sağlamak, barışı,
özgürlüğü ve eşitliği güvenceye almak, toplumun her bireyinin ve tüm kurum ve kuruluşların
davranışlarında yasalara bağlı kalmasını sağlamak olarak özetlenebilir. Hukuk, bu ilkeleri
Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik gibi normlarla düzenler. Söz konusu normlar arasında bir
hiyerarşi vardır ve alt basamakta bulunan norm geçerliliğini üst basamaktakinden alır ve ona
uygun olmalıdır. Yani bir yönetmelik kanuna, kanun da Anayasaya uygun olmalıdır. Buraya
kadar anlatılanlar ışığında hukuk normlarını, ahlak ve görgü kuralları gibi yazılı olmayan
kuralları ve hukukun yardımcı kaynaklarını incelemek ve öğrenmek gereklidir.

1.5. Genel Anlamda Kaynak Kavramı
Hukukta kaynak kelimesinin değişik anlamları bulunmaktadır. Hukuk kaynağı, hukuk
kurallarını oluşturan güçleri ifade etmek için kullanılır. Bunlar hukukun yaratıcı kaynakları
adını alır. Bu anlamda TBMM bir hukuk kaynağıdır. Hukuk kaynağının diğer bir anlamı
hukukun ortaya çıktığı yürürlükte bulunduğu zaman aldığı biçimdir. Bunlar hukukun yürürlük
kaynakları adını alır. Bunlara hukukun belirme biçimleri de denilir. Hukukun bu anlamda
biçimsel kaynağı üçtür: Kanun töre hukuku, yargı kararları ve öğreti.
Hukuk diğer bir anlamda hukuki malzeme ve aletleri sistematik olarak araştırma için
kullanılmaktadır. Bunlar mevzu hukuk kaynakları, yargı organları kararları ve kuramsal
kaynaklardır.

1.6. Hukukun Yürürlük Kaynakları
Hukukun biçimsel kaynakları (hukuk kaynaklarının bugünkü durumunu belirleyen
görünüm) ikiye ayrılabilir:
a) Yazılı Kaynaklar
b) Yazılı Olmayan Kaynaklar
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1.6.1. Yazılı Kaynaklar
Bunlar kural olarak, ülkenin yetkili kurullarınca konulmuş ve mevzuat olarak
adlandırılan uygulamadaki hukuku oluşturan kurallardır. Aşağıda Yazılı kaynaklar hiyerarşik
sırasına göre verilmiştir (24 Haziran seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş
olup, Başbakanlık, Bakanlar kurulu ve bazı bakanlıkların kaldırılması gibi önemli değişiklikler
söz konusu olup, uygulamadaki konuya dair önemli değişiklikler 1.9. ‘Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi Başlığı’ altında görebilir).
1. Anayasa: Ülke üzerindeki egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içeriğinde
belirtildiği şekliyle devlete verildiğini belirleyen toplumsal sözleşmelerdir. Hans Kelsen‘in
hiyerarşisine göre diğer bütün hukuki kurallardan ve yapılardan üstündür ve hiçbir kanun ve
yapı anayasaya aykırı olamaz.
Anayasa, bir devletin yönetim biçimini belirtir. Toplumların ülke üzerindeki egemenlik
haklarının, bireylerin temel haklarının hangi koşullar altında devlet tarafından
kullanılabileceğini belirleyen temel kanunlardır. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini
belirler. Genel olarak genel hükümler, temel hak ve özgürlükler, bireylerin topluma karşı görev
ve sorumlulukları ile yasama, yürütme, yargı gibi anayasal devlet organlarını tanımlayan
bölümlere sahiptir.
Fransızca “constitution” (konstitüsyon) sözcüğünün karşılığı olarak günümüz
Türkçesinde ”anayasa” kelimesi kullanılır. Türkçede bu sözcüğe karşılık, Osmanlı döneminde
“Kanun-ı Esasi”, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu”
kullanılmıştır.
2. Uluslararası Antlaşmalar: Uluslararası hukukun başlıca kaynaklarından biri ve
belki de en önemli kaynağı uluslararası antlaşmalardır. Kaynak olarak uluslararası yargı
yerlerinin kararlarından da yararlanılmaktadır. Uluslararası hukuk alanındaki yaptırımlar,
düzenlediği konunun bir gereği olarak, iç hukuktakiler kadar etkili ve belirgin değildir. İç hukuk
kurallarının geçerliliğini devletin üstün gücü sağlamaktadır. Buna karşın, uluslararası hukuk
kurallarının uygulanmasını sağlayacak, devletler üstü bir güç kurulamamıştır. Birleşmiş
Milletler örgütü henüz bu görevi üstlenecek duruma gelmemiştir. Hukukçulardan bazıları,
uluslararası antlaşmaları, yazılı hukuk kurallarının ayrı bir türü olarak gösterirler. Ancak bu
antlaşmalar Türk Anayasası’na göre onaylanıp yürürlüğe konulduklarında kanun niteliği
kazandığı için kanunların bir türü olarak da ele alınabilmektedir. Uluslararası antlaşmaların
onaylanmasında üç sistem uygulanmaktadır. Bunlardan ilki, onaylama yetkisini yasama
organına veren sistemdir. İkincisi, bu konuda tek yetkili olarak yürütme organını görür.
Üçüncüsü ise, karma sistem olarak adlandırılmaktadır. Karma sistemde onaylama yetkisi
yasama ve yürütme organları arasında paylaştırılmıştır. Bunlardan birinci sisteme 1921 ve 1924
Anayasalarında, ikincisine Mussolini İtalyası’nda ve Hitler Almanya’sında rastlanmaktadır.
Parlamenter rejimi benimseyen çağdaş demokrasilerde genelde karma sistem uygulanmaktadır
(Çelik, 1975). Ülkemiz, Cumhuriyetin ilanından sonra üç anayasal dönem geçirmiştir. 1924,
1961 ve 1982 Anayasaları dönemi. Uluslararası antlaşmalar konusunda 1924 Anayasası dönemi
ayrı olarak, hükümlerdeki benzerlik, hatta aynılık nedeniyle 1961 ve 1982 Anayasaları
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dönemleri ise birlikte ele alınıp incelenebilir. 1924 Anayasası, 1961 ve 1982 Anayasalarında
olduğu gibi parlamenter rejimlerdeki biçimiyle olmasa bile, yasama-yürütme ayrımı ilkesini
kural olarak benimsemiştir. Uluslararası antlaşmaların görüşülme, metin oluşturma ve
imzalanma aşamalarında yürütme organı etkili olmuştur. Antlaşmaların yürürlüğe girip
bağlayıcı olabilmesi ise, kural olarak TBMM’ce onaylanmasına bağlı tutulmuştur. 1924
Anayasası döneminde uluslararası antlaşmalar onaylama yasasına ekli olarak Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır. Örneğin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10.3.1954 günü, 6366 sayılı
Kanun’la onaylanmış ve 19.3.1954 günlü Resmî Gazete’de bu kanunun eki olarak
yayımlanmıştır (Serim, 1993). Uluslararası antlaşmaların onaylanması konusunda hüküm
içeren 1961 Anayasası’nın 65. maddesiyle 1982 Anayasası’nın 90. maddesi, kimi
Türkçeleştirmeler dışında kelimesi kelimesine aynıdır. 1982 Anayasası’nın 90. maddesinde
(1961 Anayasası’nın 65. maddesi) yer alan kurala göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı
devletler ya da uluslararası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, TBMM’nin
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır.
Uluslararası antlaşmalar iç ilişkileri düzenleyen milli kanunlarla değiştirilemezler
(Bilge, 2000). Yönetim, görevlerini yürütürken uluslararası antlaşmalara uymak zorundadır.
Çünkü bu antlaşmalar yürürlüğe girdiği andan itibaren kanunlaşmakta yani kanun niteliğini
taşımaktadır.
3. Kanunlar: Bir anayasal hukuk sisteminde, yetkili organlarca meydana getirilen
hukuk kurallarıdır. Kanunlar, tüzükler, yönetmelikler birer hukuk kuralıdır. Yürürlükte olan
hukuk kurallarının tümüne mevzuat denir.
Dar anlamında kanun, yasama organınca yapılan kanun adıyla gerçekleştirilen işlerdir.
Hukukla paralel anlamlılık taşır ancak hukukun öğelerinden sadece biri ve hukuk
kaynaklarından sadece biridir.
Kanun, yazılı veya yazısız olabilir. Yazılı kanunların en ünlüsü MÖ 1700’lerde yapılmış
Hammurabi Kanunları’dır. Roma hukuku, Cermen hukuku, Katolik hukuku, İslam hukuku
yazılı kanunlara dayanır. Çağdaş kanunların yazılı oluşu Fransız Devrimi’nden sonra
gelişmiştir. Önemli yazılı kanunlara kod (code) denilmektedir. Toplumu kodlarla yönetmeye
kodifikasyon denilir ve Kıta Avrupası’nda geçerlidir. Medeni kanunlar birer koddur. İslam
dünyasında Mecelle ve Kanun-ı Esasi ilk kodlardır.
Türkiye‘de kanun koyma yetkisi TBMM‘nindir. Kanun teklifi Bakanlar Kurulu (tasarı)
ve milletvekillerince tek veya grup hâlinde (kanun teklifi), gerekçe gösterilerek yapılır. Bunun
dışındaki kişi ve kurumlar, kanun isteklerini meclise iletebilirler. Cumhurbaşkanı, kanun teklif
edemez, çünkü cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM üyeliğini kaybeder. Kanunlar
cumhurbaşkanına sunulur ve cumhurbaşkanı yayınlarsa yürürlüğe girer. Yayınlamazsa (bütçe
kanunu hariç), gerekçesiyle meclise iade eder (15 gün içinde). Meclis kanunu aynıyla tekrar
kabul ederse, artık cumhurbaşkanı o kanunu yayınlar. Meclis, kanun yaparken anayasa ve
içtüzük hükümlerine uyar. Kanunlar T.C. Resmî Gazete‘de (kuruluşu 7 Ekim 1920)
yayınlanırsa yürürlüğe girer. Tarih belirtilmemişse 45 gün içinde bütün yurtta geçerli olur. Her
yasama yılında bir cilt yayınlamaktadır. Kanunlar, mevzuat bilgi sistemleriyle internette
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yayınlanmaktadır. Meclisin yayınladığı iki kanun dergisi bulunmaktadır: Tutanak Dergisi,
Kanunlar Dergisi.

Her kanunun bir sıra numarası olur. Kanunlar bu no ile anılır. Ancak, cumhuriyet
öncesinden kalan kanunlar adlarıyla anılır. 1920-1960 arasındaki kanunlar 1-7480 arası no taşır.
27 Mayıs 1960 - 1 Kasım 1961 arasındaki kanunlar 1-375 arası no taşır. 1961’den günümüze
kadar gelen kanunlar 1’den başlar ve son olarak 5000’leri aşmıştır. Bu durumda aynı no’lu iki
kanun olabilir. Bu nedenle kanunlar mehaz verilirken tarihi ve no’su birlikte verilir. Anayasaya
göre, bazı konular ancak kanunla düzenlenebilir (ceza, antlaşmalar, yargıç ve savcı atamaları
gibi). Kanunlar, anayasaya aykırı olamaz ve bu kural yargı denetimi düzeniyle denetlenir.
Kanunlar, bireylerce anlaşılabilir şekilde olur ve anlaşılabilir dille yazılır.
Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları ufak bölümlerden her
birine fıkra da denir.
TC Anayasası’nın ilk 3 maddesi değiştirilemez. Bütün kanunlar anayasa denilen temel
kanuna göredir. Bir kanun, başka bir kanunla veya mahkeme kararıyla yürürlükten kalkar.
Süreli kanunlar ise kendiliğinden kalkar (Bütçe Kanunu gibi). Anayasa Mahkemesi‘nin kanun
iptalleri Resmî Gazete’de yayınlandığı anda o kanun yürürlükten kalkar. Bazı kanunlar
yürürlükte olmasına rağmen işler değildir (Millî Korunma Kanunu gibi). Bazıları ise
yürürlüktedir; ama fiilen uygulanmaz: Mesela kanunlara göre 6-14 yaşları arasındaki her
çocuğun eğitimi zorunludur; ama uygulamada okula gitmeyen pek çok çocuk vardır. Kanunlar,
sadece kanun hâline gelmekle kanun olmaz, uygulamada düzenlenme hataları, toplum
gerçekleriyle bağdaşmama, uygulama için gerekli tedbirlerin alınmaması, kanunu
uygulayanlardaki aksaklıklar, araç eksikleri, halkın benimsememesi gibi sebeplerle kâğıt
üzerinde kalabilir. Kanunsuz suç olmaz.
Antlaşmalar, kanundur ve Anayasa Mahkemesi’ne götürülemez. Yerel kanunla
uluslararası kanun çelişirse, uluslararası kanun esas alınır. Antlaşmalar, mecliste bir kanunla
uygun bulunursa onaylanır. Kanunları yasama organı yapar, ancak yürütme organı kanun gibi
KHK’ler yapabilir. KHK’ler de Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. Olağanüstü
hâller dışında KHK’ler Anayasa Mahkemesi denetimine açıktır. Yürütme organı tüzük
çıkarabilir; tüzüklerin iptali için Danıştay‘da dava açılır. Bir diğer kanun olan yönetmelikleri,
yürütme organı dışında kamu tüzel kişileri de çıkarabilir, bunlar da idari yargıya açıktır,
kamusal yönetmelikler Resmî Gazete’de yayınlanır.
Kanunlar birbiriyle çelişemez. Kanun hiyerarşisinde Anayasa en baştadır. Aynı tür
kanunlar eşit güçtedir. Kanun hiyerarşisi şöyledir: Anayasa, kanun, KHK, tüzük, yönetmelik,
içtihad.
4. Kanun Hükmünde Kararnameler: genel tanım olarak yasama organının konu, süre
ve amacı belirleyen bir yetki kanunu ile verdiği yetkiye veya doğrudan doğruya anayasadan
aldığı yetkiye dayanarak, hükümetin çıkardığı, maddi anlamda kanun gücüne sahip,
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parlamentonun tasdiki ile şekli ve organik anlamda kanun gücünü kazanacak olan
kararnamelerdir. Türkiye’de 1982 Anayasası’nın 87. maddesi ile “Bakanlar Kuruluna
(Bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kaldırılmış olup, sayfa 15’e bakınız)
belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek” TBMM’nin görev ve
yetkileri arasında sayılmıştır (Şekil 11).
Anayasa’nın 91. maddesinde de KHK çıkarma yetkisi verme hususu düzenlenmiştir.
Bu madde şöyledir:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna (Bakanlar kurulu, Cumhurbaşkanlığı
Hükümet sisteminde kaldırılmış olup, sayfa 15’e bakınız) kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi verebilir. Ancak sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, Anayasanın ikinci
kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile
dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle
düzenlenemez.
Kanun hükmünde kararnameler, olağan ve olağanüstü olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti’nde, Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler, Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılmakta; bu yetki Bakanlar Kurulu’na Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
yetki kanunu ile verilmektedir. Temel haklar, kişi hak ve ödevleri ile siyasî hak ve ödevler
hakkında düzenleme yapılamaz. Olağanüstü Kanun Hükmünde Kararnameler ise
Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmaktadır (Bakanlar kurulu,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kaldırılmış olup, Kanun ve KHK yapma yetkisi için
sayfa 15’e bakınız). Bunun için TBMM’nin yetki kanunu vermesine gerek yoktur. Uluslararası
hukuktan doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, her alanda düzenleme yapılabilir.
Kanun hükmünde kararnameler hem meclis tarafından siyasi denetime hem de Anayasa
Mahkemesi tarafından yargısal denetime tabidirler .
5. Tüzükler: Anayasanın 115. maddesi uyarınca, kanunların uygulanmasını göstermek
veya kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak ve Danıştay’ın
incelemesinden geçirilmek koşuluyla Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır, Cumhurbaşkanınca
imzalanır ve kanunlar gibi yayınlanır (hukukun temel ilkeleri kitabı).
6. Kaide-Kararnameler: Kararname, Cumhurbaşkanı imzasıyla tamamlanan hükümet
kararı ya da Bakanlar Kurulu’na verilen yetkilere dayanarak alınan karar şeklinde
tanımlanabilir. Kaide kararnameler, bazı kanunların belirli alanlarda Bakanlar Kurulu’na
verdiği geniş bir düzenleme yetkisine dayanarak Bakanlar Kurulu veya yetkili kılınan diğer
kuruluşlar tarafından çıkarılan hukuki işlemlerdir. Kanunla düzenlenmesi gereken işlerde
hükümete bazı meseleleri kararname ile düzenleme yetkisi istisnaî olarak verilmiştir. Bunlar
hukuk kuralı koyan ve aslında kanun konusu olan hususları düzenleyen kararnamelerdir. Bizde,
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ile Millî Koruma Kanunu, hükümete belirli
alanlarda bu türden kararnameler koyma yetkisini tanımıştır. Bu tür kararnameler de Resmî
Gazete’de yayımlanmaktadır. Bunlar üzerindeki yargı denetimi, hem iptal davası yolu ile soyut
olarak Danıştay tarafından, hem itiraz yolu ile dava mahkemesince yapılabilmektedir. Kaide
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kararnameler, yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca çıkarılan kanun hükmünde
kararnameler ile yetki kanununa gerek kalmadan olağanüstü hâller ve sıkıyönetim
dönemlerinde Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca (Bakanlar
kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde kaldırılmış olup, sayfa 15’e bakınız) çıkarılan
kanun hükmünde kararnamelerden farklıdır. Kaide kararnameler, yürütmenin düzenleyici bir
işlemidir ve hep öyle kalır. Buna karşılık, kanun hükmünde kararnameler, meclise sunulur ve
meclis tarafından kanuna dönüştürülür, bu işlem yapılıncaya kadar da kanun gibi uygulanır
(Gözübüyük, 2015). Kaide kararnamelerin konusu çok geniş ve yaygındır. Fakat bu tür
kararnameler zamanlıdır, olağanüstü hâllerin gereklerini geçici olarak düzenlemek için
yayımlanırlar. Kaide kararnameler idarenin diğer düzenleyici işlemlerinden derece olarak
genişlik ve farklılık göstermektedir. Olağanüstü durumların gereklerini geçici olarak
düzenleyen kaide kararnameler idare hukuku için sürekli ve temel bir kaynak oluşturmazlar,
ancak geçici bir zamanın hukuk düzeninin gereklerine cevap verirler. Kapsamı, içeriği,
düzenleme alanı ve yayımlanması açısından ele alınan ve belirli bir süre için idare hukukunun
kaynağını oluşturan kaide kararnameler de yazılı hukuk kaynaklarımız arasında yer almaktadır.
İdarenin düzenleyici işlemleri arasında tüzük başta gelmektedir. Tüzüğü, yönetmelik takip eder.
Ancak kaide kararnameleri yapan organ, yönetmeliği yapan organa nazaran daha üstün
olduğundan kaide kararnameler tüzükten sonra yönetmelikten önce gelmektedir.
7. Yönetmelikler: Bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların, tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak
koşuluyla çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Kamu yönetiminin, yönetmelik çıkarması,
düzenli yönetim ilkesinin bir gereğidir. Kamu yönetimi, yönetmelik çıkarma yetkisine
kendiliğinden sahiptir. Yönetmelik çıkarmak için, kamu yönetiminin kanun ile yetkili
kılınmasına gerek yoktur. Bu konu, 1982 Anayasası’nın 124. maddesinde düzenlenmiştir
(Gözübüyük, 2015). Yönetmelik, genel, soyut ve şahıs dışı kuralları kapsayan bir hukuki
işlemdir. Yönetmelik için üç ayrı tanım yapılabilir: 1. Bir işin nasıl yönetildiğini maddeler
hâlinde gösteren yazılı düzenleme. 2. Kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak amacıyla
yetkili makamlarca yapılan düzenleyici kuralların tümü. 3. Bir grup içinde uyulması gerekli iç
disiplini, bir teşkilatın çalışma biçimini tanımlayan kuralların tümü.
Anayasamızda yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar arasında Bakanlar Kurulu
sayılmamıştır. Bu nedenle Bakanlar Kurulu’nun yönetmelik çıkarma yetkisi tartışmalıdır.
Örneğin Prof. Dr. Erdoğan Teziç’e göre Anayasa tüzük çıkarmaya Bakanlar Kurulunu yetkili
kıldığına göre ve yönetmelik yetkisini düzenleyen 124. madde Bakanlar Kurulunu saymadığına
göre, Bakanlar Kurulu yönetmelik çıkaramaz. Buna karşın Prof. Dr. Ergun Özbudun’a göre ise,
124. maddeden Bakanlar Kurulu’nun yönetmelik yapamayacağı sonucu çıkarılamaz (Gözler,
2012). Bakanlar Kurulu’nun yönetmelik çıkarabilme yetkisinin bulunduğu bu tür tartışmalara
rağmen geçerlilik kazanmış bir konudur. Yönetmeliği bir bakanlık yapabileceği gibi, birkaç
bakanlık birlikte yapabilir, dolayısıyla Bakanlar Kurulu da yönetmelik çıkarabilir. Yönetmelik
çıkarmak, yasama ve yargılama tasarrufu olmayıp, sadece yönetimsel nitelikte bir işlemdir.
Yönetmelikler, kanuna aykırı olamayacakları gibi tüzüğe aykırı hükümleri de taşıyamazlar.
Aksi hâlde, Danıştay tarafından iptal edilirler (Bilge, 2000). 1982 Anayasası, 1961
Anayasası’ndan farklı olarak tüm yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanması
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zorunluluğunu getirmemiştir. Yönetmeliklerden hangisinin Resmî Gazete’de yayımlanacağının
takdirini yasama organına bırakmıştır. Hangi yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanacağı,
hangilerinin yayımlanmayacağı, 1984 yılında çıkarılan 3011 sayılı Kanunda belirtilmiştir
(Gözübüyük, 2015). Kamuyu ilgilendiren, kamu personelini ilgilendiren, yönetmeliklerin
Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanması zorunludur. Belirli bir bölgeyi
ilgilendiren, yerel yönetimlerce düzenlenen yönetmeliklerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına
gerek yoktur. Mahallî gazetelerde ya da diğer yayın organlarında yayımlanması yeterlidir.
Ayrıca, milli güvenlik ile ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmazlar.
Resmî Gazete’de yayımlanması gerektiği hâlde yayımlanmayan yönetmelikler hukuka
aykırıdır, yargı yerleri tarafından uygulanmaz (Günday, 2015). Gerek Resmî Gazete’de,
gerekse mahallî bir gazetelerde yayımlansınlar, yönetmelikler ilgililere duyurulmadıkça ya da
tebliğ edilmedikçe onlara uygulanamaz, haklarını azaltamaz, yükümlülüklerini çoğaltamazlar.
Resmî Gazete’de yayımlanması gereken yönetmelikler, yayımlandıkları tarihte, başka yolla
ilgililere duyurulması gereken yönetmelikler ise, duyuruldukları tarihte yürürlüğe girmektedir.
İdari bir işlem olan yönetmeliklerin denetimi idari yargıda yapılmaktadır. Bakanlıkların
yönetmelikleri ile kamu kuruluşlarının ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının
ülke çapında uygulanacak yönetmeliklerin yargısal denetimi, ilk derece mahkeme olarak
Danıştay’da yapılmaktadır. Kamu kurum ile kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının belli
bir yörede uygulanacak yönetmeliklerinin yargısal denetimi ise, o yerde bulunan genel görevli
idari yargı yeri olan idare mahkemelerinde yapılmaktadır. İdare, kamu hizmetinin daha iyi ve
düzgün bir şekilde görülmesi amacı ile yönetmelikte her zaman değişiklik yapabilmektedir.
Normlar hiyerarşisi piramidi yönetmelikle sona ermez. Yönetmeliğe benzer, yönerge, talimat,
tebliğ, genelge, sirküler gibi değişik isimler alabilen daha birçok işlem vardır. Normlar
hiyerarşisinin en alt basamağında bireysel işlemler bulunmaktadır. Örneğin, sınav kâğıdına
verilen not gibi. Bu not sınav talimatına dayanır. İkinci olarak sınav yönetmeliğine dayanır.
Sınav yönetmeliği ise Yükseköğretim Kanunu’na dayanır. Bu kanun ise Anayasa’ya
dayanmaktadır. Genelge, tebliğ ve benzeri daha çok birinci derecede kurumların yürüttükleri
işlemleri yasalara dayalı olarak açıklayan yazılı hukuk kaynaklarıdır. İdari düzenlemelere
ilişkin açıklamaların yer aldığı bu kaynaklar kurumlara has nitelik taşır ve yasal düzenlemelerin
uygulayıcılarına yol gösterir.
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AY
Kanun
KHK
Tüzük
Yönetmelik
Şekil 11: Normlar Hiyerarşisi
Yazılı kaynaklar arasında bir hiyerarşi vardır. Üstten alta doğru sıralanan bu hiyerarşi,
alttaki kuralın bir üsttekine aykırı olmamasını, yani alttaki kuralların üstündekilere uygun
olması zorunluluğunu ifade eder.

1.7. Hukukun Yazılı Olmayan Kaynakları (Örf ve Âdet Hukuku)
Medeni Kanun Madde 1:
“Hakkında kanuni bir hüküm bulunmayan sorunda hâkim, örf ve âdete göre hükmeder”
Yani, hukukun yazılı kaynaklarında bir hukuki uyuşmazlığı çözmek için herhangi bir
kural yoksa hâkim örf ve âdet hukukuna başvuracak ve örf ve âdet kuralları ile uyuşmazlığı
çözecektir. Hâkim, uyuşmazlığı çözecek hukuk kuralını görevi gereği araştıracak ve olaya
uygulayacaktır. Eğer yazılı bir hukuk kuralı bulamazsa, 2. derecede uygulanacak bir örf ve âdet
hukuku kuralının olup olmadığı araştırılacaktır.
Bir örf ve âdet hukuku kuralından bahsedebilmek için üç unsura gerek vardır:
1) Sürekli Uygulanma: Bir davranış kalıbının, belli bir toplum içinde ve belli bir bölgede
uzun süredir benimsenerek istikrarlı bir süreklilik içinde tekrarlanıyor olması sürekli uygulama
unsurunu oluşturur. Buna örf ve âdet kuralının “maddi unsuru” denir.
2) Zorunluluk İnancı: Toplumda benimsenen ve sürekli uygulanan bir davranış kalıbının
örf ve âdet kuralı hâline gelebilmesi için, ayrıca o davranış kalıbına uyulmasının o topluluk
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açısından bir zorunluluk olarak görülmesi de gerekir. Bu zorunluluk inancı; örf ve âdet kuralının
manevi unsurunu oluşturur.
3) Hukukilik Unsuru: Bir örf ve âdetin hukuk kaynağı olabilmesi için aynı zamanda,
hukuk düzeni tarafından benimsenmiş olması gerekir. Eğer bir örf ve âdet kuralı hukuka ve
genel ahlak kurallarına aykırı ise, bu örf ve âdet kuralı toplumda ne kadar yaygınlaşmış, ne
kadar benimsenmiş olursa olsun hukukun kaynağı olamaz.
Örf ve Âdetin Belirlenmesi:
Hangi geleneğin, hangi davranış kalıbının “örf ve âdet hukuk kuralı” niteliğine sahip
olduğunun belirlenmesi, uygulama bakımından çok önemli ve uzmanlık gerektiren bir
durumdur. Bu nedenle, genellikle örf ve âdet kurallarının belirlenmesi görevi, bu alanda
mesleki deneyimi bulunan resmî kurumlara bırakılmıştır.
Örneğin, esnaf ve sanatkârların faaliyet alanı ile ilgili örf ve âdet kurallarının
belirlenmesi görevi Esnaf ve Sanatkârlar Derneği Yönetim Kurulu’na bırakılmıştır.
Ancak son tahlilde, bir davranışın “örf ve âdet kuralı” hâline gelip gelmediğinin tespit
ve takdiri Medeni Kanun’un 4. maddesi uyarınca hâkimin görevi ve yetkisi dâhilindedir.

1.8. Hukukun Yardımcı Kaynakları
Anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük gibi yazılı kaynaklar ve örf ve âdet gibi yazısız
kaynak varsa, bir uyuşmazlığın çözümünde hâkim öncelikle bunlarla bağlıdır. Bu nedenle bu
kurallar asli (esas) niteliktedir. Buna karşın hâkimin bir uyuşmazlığı çözerken başvurduğu,
doktrin ve içtihatlar gibi başka kaynaklar da vardır. Ancak hâkim bu kaynaklardan sadece
yararlanır. Bu kaynaklara uymak zorunda değildir. Bu nedenle bu kaynaklara “yardımcı
kaynaklar” denir.
Mk. M.1: “Hâkim, karar verirken bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanır”
1. Doktrin (Öğreti) (Bilimsel Görüşler):Tartışmalı olan hukuki konularda hukuk
adamlarının daha önceden ileri sürmüş oldukları, görüş, düşünce ve yorumlardır. Öğreti, hukuk
kurallarının anlamını ve kapsamını ortaya koyma ve yargı kararlarını eleştirme ve
değerlendirme yoluyla hukukun oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlar. Böylece öğreti, hem
kanun yapıcının çalışmalarına hem de uyuşmazlıkları gidermekte olan mahkemelere yardımcı
olur. Hâkim kararında isterse bunlardan yararlanabilir. Ancak bu düşünce ve kanaatler bağlayıcı
değildir. Bununla birlikte, öğretilerin yargı kararlarına etkisi büyüktür.
2. İçtihatlar (Yargı Kararları): İçtihat, mahkemeler tarafından verilen kararlardan
çıkan hukuk kurallarıdır. Hâkimler karar verirken önünde bulunan davadaki olaya benzer bir
olay hakkında üst mahkemeler daha önce bir karar vermiş ise üst mahkemenin verdiği kararı
örnek alarak karar verebilirler. İşte alınan bu üst mahkeme kararı “içtihat” teşkil eder. Türk
hukukunda içtihatlar bağlayıcı değildir. Ancak hâkimler karar verirken üst mahkemelerin

28

verdikleri kararları dikkate alırlar. Çünkü dikkate almadıklarında karar temyiz edildiğinde bu
karar üst mahkeme tarafından zaten bozulacaktır.

1.9. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Referandum ile 16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ardından 24
Haziran seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı
hükümet sisteminde, Partili Cumhurbaşkanı yürütmenin başında yer alırken ve Bakanlar Kurulu
kalkmıştır.
Resmi Gazete’de yayınlanan, 74 maddelik 477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda
değişiklik yapılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de Bakanlar Kurulu'nun
yetkilerinin

Cumhurbaşkanına

devri

tamamlanmıştır.

Bu

sistemde

beş

yılda

bir

milletvekilleriyle aynı gün seçilecek olan Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla yardımcı
atayabilmektedir. Yeni sistemde bakanlar, Meclis dışından seçilebilmektedir. Milletvekili olan
biri bakan yapılacaksa vekillikten istifa etmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı sadece
yardımcılarını ve bakanları değil, üst kademe kamu yöneticilerini de atayıp, görevlerine son
verme yetkisine sahiptir. Atanmalarına ilişkin usul ve esaslar kararname ile düzenlenmektedir.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin üçünü Meclis, diğer 12 üyeyi Cumhurbaşkanı belirlemektedir,
YÖK üyelerini doğrudan Cumhurbaşkanı atarken, Yargıtay üyelerinin tümü ve Danıştay
üyelerinin dörtte üçü Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve dörtte biri yine cumhurbaşkanı
tarafından seçilmektedir.
Adalet Bakanı ve müsteşarının da dahil olduğu 13 üyeli HSK'nın da dört üyesini
doğrudan cumhurbaşkanı belirlemektedir.
Yürütme

yetkisine

ilişkin

konularda

Cumhurbaşkanlığı

kararnamesi

çıkarabilmektedir. Yeni sistemde kanun yapma yetkisini elinde bulunduran TBMM'nin
yanı sıra, Cumhurbaşkanı da doğrudan anayasadan aldığı yetkiye dayanarak, meclisten
bir yetki kanunu çıkarılmasına ihtiyaç duymaksızın kararname çıkarabilmektedir.
Meclis’in aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
hükümsüz olmaktadır. KHK lar ile ekonomik, sosyal ve kültürel haklar alanında
düzenlemeler yapılabiliyor, temel haklar, kişi hakları ve siyasi haklarla ilgili
düzenlemeleri kapsamamaktadır. Ancak “olağanüstü hallerde” Cumhurbaşkanı,
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olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, sınırlamalara tabi olmaksızın kararname
çıkarabilmektedir.
KHK'lar Meclis onayına sunulurken Cumhurbaşkanı meclis onayına sunmaksızın
kararname çıkarabilmektedir.
Mevcut yasalarla düzenlenmiş konularla ilgili herhangi yeni bir kararname
çıkarılamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve kanunlarda farklı hükümler
bulunması halinde kanun hükümleri uygulanmaktadır. Ayrıca yeni sistemde Bakanlar
Kurulu olmayacağından, mevcut sistemde Bakanlar Kurulu tarafından sunulan "kanun
tasarıları" da ortadan kalkmakta, Milletvekilleri tarafından sunulan kanun teklifleri ise
aynen geçerliliğini korumaktadır.
Cumhurbaşkanı, milli güvenlik politikalarını belirlemekte, olağanüstü hal (OHAL) ilan
edebilmektedir. OHAL süresi, 6 ay ile sınırlıdır.
Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanarak ve aynı gün
TBMM'nin onayına sunulmaktadır. Meclis, gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini
kısaltıp, uzatabilmekte veya olağanüstü hali kaldırabilmektedir. OHAL yine Cumhurbaşkanının
talebiyle uzatılabilmektedir.
Cumhurbaşkanı, kanunların Anayasaya aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa
Mahkemesinde iptal davası açabilmekte ve Anayasa değişikliği gerektiren kanunların iptali için
de referandum kararı alabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Hukukta kaynak kavramı hangi anlamları kapsamaktadır? Kısaca açıklayınız.
2) Hukukun yürürlük kaynaklarını başlıklar hâlinde sıralayınız.
3) Hukukun yazılı ve yazılı olmayan kaynaklarını başlıklar hâlinde sıralayınız.
4) Hukukun yardımcı kaynakları hakkında kısaca bilgi veriniz.
5) Normlar hiyerarşisi hakkında farklı kaynaklardan araştırmalar yaparak detaylı bilgi
veriniz.
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2. DOĞAL AFET KAVRAMI VE AFET MEVZUATI KAPSAMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Doğal Afet Kavramı
 Doğal Afetlerin Sınıflandırılması
 Afet Mevzuatı ve Konusu
 Afet Mevzuatı Konusunda Türkiye’deki Hukuki Düzenlemeler
 Afet Mevzuatı Konusunda Uluslararası Alandaki Hukuki Düzenlemeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğal afet ne demektir? Doğal afetler nasıl sınıflandırılır?
2) Afet mevzuatının konusuna ilişkin düzenlemelere dair aşamalar nelerdir?
3) Ulusal ve uluslararası afet mevzuatını ilgilendiren yasal düzenlemeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Doğal Afet Kavramı ve
Sınıflandırması

Doğal afetlerin büyüklüğü,
afet yönetimini gerektiren
hâller, doğal afetlerin
sınıflandırılması konularının
kavranması

Ders notunu okuyarak,
doğal afet konulu belgeseller
izleyerek, internetten
araştırarak, makale ve
kitaplar okuyarak

Afet Mevzuatı Konusu ve
Kapsamı

Afet mevzuatının konusuna
ilişkin düzenlemelerin üç
aşamalı olarak
değerlendirildiğinin
öğrenilmesi, afet yönetimi
faaliyetleri ve afet
yönetiminin temel hedef ve
amaçlarının kavranması

Ders notunu okuyarak,
internetten araştırarak,
makale ve kitaplar okuyarak

Afet mevzuatı konusunda
Türkiye’deki hukuki
düzenlemeler

Afet mevzuatına dair
Türkiye’deki yasal
düzenlemelerin bilinmesi

Ders notunu okuyarak, afet
ve acil durumlara ilişkin
temel mevzuat incelenerek

Afet mevzuatı konusunda
uluslararası alandaki hukuki
düzenlemeler

Afet mevzuatına dair
uluslararası yasal
düzenlemelerin bilinmesi

Ders notunu okuyarak, ilgili
uluslararası mevzuatı
inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Doğal afet kavramı



Afetlerin sınıflandırılması



Afet yönetiminin aşamaları



Afet mevzuatının konusuna ilişkin düzenlemeler



Afet mevzuatına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler



Uluslararası afet müdahalelerinde uzmanlaşmış kuruluşlar
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2.1. Doğal Afet Kavramı ve Sınıflandırılması
Afet, birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve
insan hakları için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve
insan aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını
etkileyen doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara denilmektedir. Bu olaylar içinde deprem,
sel-taşkın, volkan püskürmeleri gibi doğanın normal bir işlevi olarak gerçekleşenler “doğal
tehlike” olarak nitelendirilir ve “afet” niteliğini kazanması için insan can ve malının kaybına
neden olması gerekir (Şahin ve Sipahioğlu, 2002).
Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği ve en genel tanımıyla “insanlar için can, fiziksel,
ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye
uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkânlar ile baş edilemeyen her türlü doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olaylara” afet denilmektedir.
Afetin büyüklüğü genel olarak bir olayın meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar,
yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal ve ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Bu değişik
kavramlar içerisinde en kutsalı ve en önemlisi insan canı olduğu için kamuoyunda afetin
büyüklüğünü yol açtığı can kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek eğilimi
vardır (Erkal. ve Değerliyurt, 2009)
Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler ise aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Olayın fiziksel büyüklüğü,
• Olayın yoğun yerleşme alanlarına olan uzaklığı,
• Fakirlik ve az gelişmişlik,
• Hızlı nüfus artışı,
• Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz kentleşme ve endüstrileşme,
• Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı,
• Bilgisizlik ve eğitim eksikliği,
• Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin
ulaşabildiği düzey.
Bu faktörlerden ilk ikisi, yani olayın fiziksel büyüklüğü ve yerleşme merkezlerine
uzaklığı dışında kalanların hepsi doğal kökenli değil, aksine insanın aktiviteleriyle ilgilidir
(Ergünay, 2002).
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Şekil 12: Başlıca Doğal Afetlere Dair Temsilî Görünümler
Afet bölgesi afetin olumsuz sonuçlarından ciddi boyutlarda etkilenen ve yetkililerce acil
yardıma ihtiyaç duyulduğunda “afet bölgesi” ilan edilmesi şartı aranmaksızın doğal olarak
ortaya çıkan bölgelerdir (Ergünay, 2002).
Acil yardım; afetzedeleri kurtarma, yaralılara ilk yardım ve tıbbi tedavi yapma, aç ve
açıkta kalan ailelerin geçici barındırılması ve bunların yiyecek, giyecek, ısıtma, aydınlatma ve
diğer ihtiyaç maddelerinin karşılanması ve salgınları önlemek için yapılacak yardımlardır
(Resmî Gazete, 08.05.1988).
Afet yönetimini gerektiren başlıca hâller şunlardır (Şekil 12):
a) Deprem ve tsunami,
b) Sel baskınları,
c) Heyelanlar, çığ düşmesi, toprak kayması veya kaya düşmesi,
d) Büyük ölçekteki kazalar (kara, deniz ve havada meydana gelen kazalar),
e) Kum ve toz fırtınaları, tayfun, hortum ve diğer meteorolojik afetler,
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f) Tehlikeli ve salgın hastalıklar,
g) Büyük yangınlar,
h) Nükleer, biyolojik ve kimyasal madde kazaları,
i) Volkanik patlamalar, lava ve çamur akıntıları
Afet yönetimi yukarıda belirtildiği şekliyle oldukça sınırlı hâlleri kapsar. Ancak afetler
çok çeşitli olup Şahin ve Sipahioğlu (2002) ve Özey’in (2006) de belirttiği gibi kökenlerine
göre;
a) Jeolojik-jeomorfolojik afetler (deprem, tsunami, volkanik püskürmeler, her türlü
kütle hareketleri),
b) Klimatik-meteorolojik afetler (sel-taşkın, aşırı sıcaklar ve aşırı soğuklar, aşırı kar
yağışları, hava kirliliği, kuraklık, etkili rüzgârlar, hortum, tornado, kasırga, yıldırım düşmesi,
sis, dolu, çığ, don ve buzlanma, asit yağmurları, El Nino, buzulların erimesi, küresel ısınma ve
iklim değişmeleri),
c) Hidrografik afetler (akarsu taşkınları, akarsuların kirlenmesi, barajların taşması ve
yıkılması, göl sularının kirlenmesi, deniz kabarmaları),
d) Biyolojik afetler (erozyon, orman yangınları, hayvanların neden olduğu salgınlar,
böcek istilaları, çekirge istilaları),
e) Sosyal afetler (açlık, kıtlık, insanların toplu bulunduğu yerlerdeki büyük yangınlar,
bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar, savaşlar ve soykırımlar, göçler, terör saldırıları) ve hatta
f) Teknolojik afetler (maden kazaları, petrol tankeri kazaları, nükleer kazalar,
endüstriyel kazalar, karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ulaşımındaki kazalar, NBC
silahlarının kullanılması, uzay kazaları) olarak sınıflandırılabilir.

2.2. Afet Mevzuatı Konusu ve Kapsamı
Ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamındaki kurallar afet yönetimini ve afet
hukukunu oluşturur. Bu konudaki düzenlemeler afet öncesi, afet anı ve afet sonrası şeklindeki
sınıflamaya uygun olarak ele alınır. Afet öncesinde azaltım ve hazırlık, afet anında müdahale
ve afet sonrasında ise yeniden inşa (iyileştirme-geliştirme) faaliyetleri yürütülür (Şekil 13). Bu
bağlamda afet mevzuatının konusuna ilişkin düzenlemeler de üç aşamalı olarak değerlendirilir:
1) Afet öncesinde alınabilecek önlemlerle ilgili düzenlemeler,
2) Afet zamanında yapılabilecek kurtarma ve iş birliğine ilişkin düzenlemeler,
3) Afet sonrasında yapılabilecek yardım ve ilgili kişilerin sorumluluğuna gidilmesini
sağlayacak düzenlemeler.
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Şekil 13: Afet Yönetimi Döngüsü
Afet yönetimi;
• Afet risklerinin azaltılması,
• Afetlerin şiddetinin ve oluşturacağı kötü sonuçlarının zararlarının önlenmesi ve
azaltılması,
• Senaryo ve olası hasar ve ihtiyaçların tahmin edilmesi,
• Acil durumlara müdahaleye planlama ve hazırlık,
• Eğitim ve tatbikatlar,
• Erken uyarı, tahmin, izleme,
• Afet sonrası hızlı etki ve ihtiyaç analizi,
• Afet anında hızlı ve etkili müdahale ve iyileştirme,
• Afet sonrası iyileştirme ve geliştirme vb. için sürekli, bütünleşik, kapsamlı, çok
sektörlü, çok disiplinli sosyoekonomik yöntem, planlama ve önlemlerin uygulanması
faaliyetlerinin tümüdür.

Böylece afet yönetiminin temel hedef ve amaçları;
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1. Can ve mal kaybına yol açabilecek riskleri minimum seviyeye indirerek olası kayıp
ve riskleri önlenmek
2. Afetlerden birinci derecede zarar görenleri kurtarmak
3. Mal-mülk, doğal çevre, kültür ve tabiat varlıklarını korumak
4. Afet sonrasında hayatı normalinden daha iyi bir şekle dönüştürmek
5. İş sürekliliğini, hizmetlerin devamını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak şeklinde
özetlenebilir (Kadıoğlu, 2011).

2.3. Afet Mevzuatı Konusunda Türkiye’deki Hukuki Düzenlemeler
Türkiye’de afet mevzuatını ilgilendiren çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır.
Bunlar arasında;
 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun,
 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun,
 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun,


7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,



6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu,



6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,

 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların
Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
Kabulü Hakkında Kanun gibi hukuki düzenlemeler sayılabilir.
Sayılan kanunlara dayanılarak çıkarılan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil Durum
Harcamaları Yönetmeliği, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev
Yönetmeliği gibi pek çok yönetmelik de oldukça ayrıntılı hükümler içermektedir.
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Tablo 1: Türkiye’de 1509-2011 Döneminde Afet Yönetimi ve Afetlerle Mücadele Yaklaşım
ve Politikalarının Gelişimi (Özden, 2013).
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Afetler açısından ülkemiz tarih öncesi çağlardan günümüze değin yazılı ve sözlü
kaynaklara konu olmuştur. Başta depremler olmak üzere çok sayıda afet, gerçekleştiği
bölgelerin sosyal dokusu ve ekonomik yapısını tahrip etmiş, savaşlara, isyanlara ve göçlere
neden olmuştur. Binlerce yıl süresince bölgemizde tekrar, tekrar gerçekleşen olaylar, afetlerle
mücadelede olayın oluş şekli ve etkilerinin bilinmesi ve bu doğrultuda önlem hazırlık ve
müdahalelerin yapılabilmesi için laboratuvar niteliği oluşturmuştur. Geçmişten günümüze
Afetlerle mücadelede çok sayıda farklı kurum ve teşkilatlar görev almış olup, Kızılay, savaş
alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek
arzusundan doğmuştur. 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere
Yardım Cemiyeti” adıyla kurulan Kızılay,


1877’de “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti”



1923’te “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”



1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve



1947’de “Türkiye Kızılay Derneği” adını almıştır.

Kurulduğu 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın
gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık
yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı, kan, afet, uluslararası yardım,
göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su
işletmeleri alanlarında faaliyet sunmaktadır.
Ülkemizde Kızılay’ın yanı sıra, Acil durumlara müdahale, toplumun eğitilmesi, yardım
ve hazırlıkların yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmak üzere Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü kurulmuş olup 1959-2009 yılları arasında sivil savunma hizmetlerinin
planlanması ve yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri sürdürmüştür.
1959 yılında “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra konu geniş kapsamlı olarak
ele alınmış ve çalışmaları yürütmek amacıyla, İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde, önce daire
başkanlığı düzeyinde örgütlenmeye gidilmiş, 1965 yılında ise Afet İşleri Genel Müdürlüğü
kurulmuş, 1983 yılında İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı’nın birleştirilerek
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın kurulması üzerine, Afet İşleri Genel Müdürlüğü bu
bakanlığa bağlı hâle gelmiştir.
Her iki kurum 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun’un 17 Haziran 2009’da Resmî
Gazete’de yayımlanmasıyla lağvedilerek Başbakanlık’a bağlı olarak çalışan ve kısa adı AFAD
olan “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” kurulmuştur. Kurumun temel görev ve amacı
kısaca, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmektir.
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AFAD
Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber; bazı
illerde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak
çalışmalarını sürdürmektedirler.
Başkanlığa bağlı olarak oluşturulan kurullar ve hizmet birimleri şunlardır:
Kurullar


Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu



Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu



Deprem Danışma Kurulu

Hizmet birimleri


Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı



Müdahale Dairesi Başkanlığı



İyileştirme Dairesi Başkanlığı



Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı



Deprem Dairesi Başkanlığı



Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı



Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

(Referandum ile 16 Nisan 2017’de gerçekleşen Anayasa değişikliğinin ardından 24 Haziran
seçimiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi ile birlikte, "Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4
numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile, Başbakanlığa bağlı olan AFAD, yeni sistemde
İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. Kurumun kurul ve hizmet birimleri, “B akanlıklara bağlı,
ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında” isimli 4
numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci bölümünde yeniden tanımlanmış ve değişiklikler
gerçekleştirilmiştir).

Türkiye’de hâlen uygulanmakta olan afet yönetim sistemi, 1959 yılında çıkarılan ve
4623 sayılı Yasa’yı yürürlükten kaldıran, 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile belirlenmiştir. Bu
yasanın 4. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu’nun 01.04.1988 gün ve 88/12777 sayılı kararı
ile gerek merkezde ve gerekse il ve ilçelerde nasıl örgütlenileceği ve afet müdahale sistemi
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içerisinde yer alan kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile planlama ve hazırlık esasları
belirlenmiştir. Bu bağlamda 51. Madde de belirtildiği üzere “Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Müsteşarı’nın başkanlığında;


Milli Savunma Bakanlığı,



Dışişleri Bakanlığı,



İçişleri Bakanlığı,



Maliye Bakanlığı,



Milli Eğitim Bakanlığı,



Sağlık Bakanlığı,



Ulaştırma Bakanlığı,



Tarım ve Köy İşleri,



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı



Orman Bakanlığı, müsteşarları ile Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı veya
Genel Müdürü’nün Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel
Müdüründen, oluşan "Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu" kurulur. Madde
de, bu kurula Genelkurmay Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları ile ilgili
konularda Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır denmektedir.

2.4. Afet Mevzuatı Konusunda Uluslararası Alandaki Hukuki
Düzenlemeler, Yardım Kuruluşları
Uluslararası insani hukuk kurallarına göre, afetlere müdahale öncelikli olarak ulusal
hükümetlerin sorumluluğundadır. Farklı ülke ve örgütlerin ülkedeki afet müdahalelerine
katılabilmesi için afete uğrayan ülkenin resmî çağrıda bulunması gerekir. Afetlere müdahalenin
merkezinde ulusal hükümetler bulunur. Bunun iki anlamı vardır: Afetin meydana geldiği
ülkedeki hükümet, insani yardım şeklinde ülkeye giren çok sayıda yabancı gücün
faaliyetlerinden haberdar olmak istemektedir. İkinci anlamı ise, ulusal hükümetlerin afetlere
müdahale edebilme kapasitesine sahip olması gerektiğidir (İspir ve Genç, 2008).
Özellikle 1980’lerin ortalarından itibaren BM’nin görev, sorumluluk alanları içerisinde
insani müdahale operasyonları, afetler ve acil yardım durumları ayrı olarak ele alınmaya
başlanmıştır (Kent, 2004: 218). 1981 yılında BM’ye bağlı bir örgüt olan UNITAR (United
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Nations Training and Research), afet müdahale operasyonları için model kuralları ortaya
koymuş:1984’te BM. “Acil Durum Yardımlarının Tedarikinin Yaygınlaştırılması Taslak
Kararı’nın, 1985 yılında ise “Uluslararası insani Yardım” konulu anlaşmanın yazılı hâle
getirilmesi (IFRC. 2000: 151).
BM ayrıca, OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs), UNDAC (United Nations Disaster Assesment and Coordination ) gibi kurumlarıyla
afetlere müdahale etmektedir.
1990’ların başından itibaren, küreselleşmenin ivme kazanıp, üretim faktörlerinin ve
sermayenin, ülke sınırlarının dışına taştığı dünyamızda, sınır tanımayan doğal afetlerin
meydana gelmesi yalnız afetin olduğu ülke veya yakın ülkeleri değil dünya genelinin ekonomik
ve sosyal dengelerini de etkileyebilmektedir. Bu nedenlerle 1990-2000 yılları arası Birleşmiş
Milletler tarafından “Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası 10 Yılı” olarak ilan
edilmiş ve üye ülkeler afetlerle mücadelede iş birliği yapmaya davet edilmişlerdir.
Uluslararası müdahale gerektiren afet ve acil durumlardaki koordinasyon görevini
yürüten OCHA, BM Genel Kurulu’nun 46/182 sayılı 1991 yılındaki kararıyla açıklanmıştır.
Ülkelerin resmî ve sivil afet kuruluşlarını çatısı altında toplayan ve 2013-2016 yılları arasında
“İnsani Yardım Zirvesi”ni ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştiren OCHA’nın görev ve
sorumlulukları;


Ortak stratejiler geliştirilmesi,



Durum ve ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması,



Koordinasyon forumlarının organize edilmesi,



Kaynakların harekete geçirilmesi ve



Koordinasyon mekanizmalarının ve araçlarının yönetilmesi şeklinde sıralanabilir.

1993 yılında kurulan UNDAC afetlere 12-24 saat içinde müdahale edebilmek amacıyla,
acil durum yöneticilerinden oluşmuş bir ekiptir. Afetten etkilenen ülkenin talebi üzerine
harekete geçen UNDAC, bilgi yönetimi, değerlendirme, uluslararası yardım, müdahale
ekiplerinin yerinde koordinasyonu konusunda ulusal yetkililere destek vermektedir (Katoch,
2006 ve Özbaran, 2004).
OCHA’ya bağlı olarak çalışmalarını yürüten INSARAG (International Search and
Rescue Advisory Group), kentsel arama ve kurtarma (Urban Search and Rescue-USAR)
amacıyla faaliyet gösteren müdahale ekipleri ve ülkeler arasında profesyonel bir koordinasyon
ağı görevi görmektedir. 1988 Ermenistan Depremi sonrasında kurulmuştur. lNSARAG’ın bir
parçası olan USAR ekipleri afet bölgesinde, UNDAC ile iş birliği hâlinde çalışmaktadırlar.
Örgütün esas faaliyet alanı, USAR ekiplerinin uyması gereken operasyonal standartları
belirlemektir (Katoch. 2006).
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Avrupa Birliği de uluslararası afet müdahaleleri ile ilgili düzenlemelere sahiptir.
Özellikle ECHO (European Union Humanitarian Aid Department ), kurumun insani yardım
faaliyetlerini yürütülen temel organdır ve dünyanın en önemli insani yardım (barınma, gıda,
sağlık, psikolojik yardım) sağlayıcılarındandır. 1992 yılında kurulan ECHO’nun temel amacı,
AB ülkeleri dışında afete uğramış olan ülkelere hızlı ve etkili biçimde yardım sağlamaktır.
NATO, 1997 yılından bu yana, BM’nin destekleyicisi olarak Avrupa Atlantik Afet
Müdahale Koordinasyon Merkezi ile konuyla ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu birimle
BM afet müdahale çalışmalarına NATO ilkeleri kapsamında destek vermekte, koordinasyon
görevi üstlenmektedir (Ozbaran, 2004).
Doğrudan afetle mücadele amacıyla kurulmamış olmasına rağmen FAO (Birleşmiş
Milletler Tarım ve Gıda Örgütü), kuraklık ve kıtlığa bağlı afet zararlarının azaltılması ve
yardımların sağlanması konusunda önemli katkılar sunmaktadır (İsbir ve Genç, 2008).

2.5. Müdahale
Afet yönetimi süreci içerisindeki en önemli ve sorunların en çok yaşandığı alanlardan
biri müdahaledir. Müdahalenin hızı, kaliteli ve ihtiyaca uygun biçimde yapılması, bir bütün
olarak afet yönetimi sürecinin başarısını etkilemektedir. Müdahalenin önemi son dönemde
yaşanan Katrina ve Mite Tayfunları, Güney Asya Depremi ve Tsunamisi ve 1999 Marmara
Depremi’nde daha iyi anlaşılmıştır. Yaşanan afet tecrübeleri sadece bu alanda faaliyet gösteren
özel kurumlardan, karar verme mekanizmalarından, profesyonel olarak bu alanda
çalışanlardan oluşan, tamamen uzmanlık gerektiren özel bir çalışma sahasının ortaya
çıkmasına sebep olmuştur (Katoch, 2006).

2.5.1. Uluslararası Afet Müdahalelerinde Yaşanan Sorunlar ve
Uluslararası Afet Müdahale Hukukunun Gerekliliği
Afetlere müdahale öncelikli olarak ulusal hükümetlerin görevidir. Ulusal hükümetler,
bu sorumluluk gereği afetlerle ilgili yasal, kurumsal düzenlemelere sahiptir. Ancak Ülkelerin
müdahale kapasitesini aşan büyük afetlerin meydana gelmesi hâlinde ulusal hükümetlerin
çağrısı üzerine farklı ülkelerin uluslararası örgütlerin yardım ekipleri müdahalede görev
alabilmektedir. Fakat bu durumda da afetin doğası gereği zaten karmaşık olan ortamda (çok
sayıda ölü ve yaralı, kurtarılması gereken insan, altyapı sistemlerinde çökme hızlı ve
zamanında müdahale etme gereği, iletişim ve ulaşım sistemlerinin işlemez hâle gelmesi vb)
çok sayıda yerli ve yabancı yardım örgütünün bölgeye erişmesi bu süreci daha da karmaşık ve
içinden çıkılamaz bir duruma getirmektedir. Oysa afet yönetiminde müdahalenin başarısı diğer
faktörler yanında (yasal, kurumsal, sosyal ve teknik boyutlarıyla hazırlıklı bir sosyal sistemin
varlığı) yardım ekiplerinin doğru, yerinde ve hızlı bicimde koordinasyonu ile yakından
ilişkilidir ve bunu sağlamak kolay değildir. Çünkü acil müdahale bir taraftan titiz, dikkatli bir
örgütlenme ve planlamayı gerektirirken, diğer yandan kendiliğinden harekete geçmesi gereken
bir sistem olması beklenir (İşbir ve Genç, 2008).
Bu aşamada yaşanana sorunlar şu şekilde sıralanabilir:
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 Uluslararası hukukta uluslararası afet müdahalelerinde uygulanacak, yasal ve
kurumsal çerçeveyi belirleyen kuralların oluşturulmamış olması veya dağınık olmasından
kaynaklanan sorunlar,
 Yardım örgütlerinin birbirleriyle, ulusal kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriyle
yaşadıkları koordinasyon ve iş birliği sorunları


Yardım edilen ülkelerden kaynaklanan sorunlar,

 Uluslararası müdahaleye katılan örgütlerden kaynaklanan sorunlar (yasal ve
kültürel yapı farklılıkları, örgüt kültürü, personel yapısındaki farklılıklar).
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2.5.2. Uluslararası Afet Müdahalesinin Yasal Dayanakları
Söz konusu yukarıda bahsi geçen faktörlerden kaynaklanan sorunlar afet müdahalesinde
çok önem1i olan hız ve etkinlik üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenlerden ötürü her
ülke için geçerli, kabul edilen üzerinde fikir birliği sağlanmış standart kuralları ve işleyişi olan
uluslararası nitelikte afet müdahale hukukunun (International Diaster Response Law-IDRL)
gerekliliği ortadadır. Uluslararası afet müdahale hukuku yapısı olmadan yardım yapanlar ve
yardım alan hükümetlerin faaliyetlerine standart bir çerçeve sağlamak ve doğal ve teknolojik
afetler hâlinde bütün olarak hareket edilen, öngörülebilir bir afet müdahale sistemini
sürtülebilmek mümkün değildir (IFRC, 2000: 145). Ancak böyle bir sistemin varlığı sayesinde
afetten etkilenen herkesin eşit biçimde gelen yardımlardan faydalanması ayrımcılık
yaşanmadan etkin biçimde yardımların dağıtılması mümkündür.
Önceden belli edilmiş kuralların, çerçeve bir sistemin yokluğu uluslararası afet
müdahalesinin gerekli olduğu durumlarda eğer böyle bir düzenleme varsa, her ülkenin kendi iç
hukuk kuralları ile çözümlemeye çalışılmaktadır. Ancak genellikle ülkelerin kendi iç
hukuklarında uluslararası afet yönetimine ilişkin olarak düzenlenmiş doğrudan doğruya ilgili
hükümler bulunmaması veya dağınık hâlde bulunması uluslararası müdahale anında sürecin
belirsizlikler taşıması bu durumda ne yapılacağının tam olarak bilinmemesi gibi nedenlerden
ötürü, sistem hiç ilerleyememekte veya işleyişi gecikmektedir (İsbir ve Genç, 2008).
Gerek ulusal afet yönetim sistemlerinde gerekse uluslararası afetlere müdahalelerinde
görev ve sorumlulukları olan örgütlerin geliştirdikleri farklı kurallar kararlar hukuki metinler
olmasına rağmen, uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir
çerçeve bulunmamaktadır. İnsani yardım konusunda uluslararası insancıl hukukun varlığına
rağmen bu kurallar, afet bölgesindeki çalışmalar için yeterli bir standart, rehber sağlamada
yetersiz kalmaktadır (Katoch, 2006: 167). Dolayısıyla uluslararası afet müdahalesi ile ilgili
olarak profesyonellik, ulaşım, gümrük ve yardım malzemelerine ilişkin standartlar, bilgi
paylaşımı, erişim ve güvenlik, planlama, Hazırlık konularında daha kapsamlı yasal
düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır (Hilhorst, 2006: 209).
Afetlerle ilgili uluslararası hukuki düzenlemeler küresel anlaşmalar ve deklarasyonlar,
bölgesel anlaşmalar ve düzenlemeler, kararlar ve deklarasyonlar, rehberler, kodlar ve modeller
şeklinde sınıflandırılabilir (İşbir ve Genç, 2008).
Gümrük Mevzuatını Basitleştirme ve Uyumlaştırma Hakkında Sözleşme (1973) (Kyoto
Sözleşmesi), Özel ek F.5 (Türkiye anlaşmaya taraf),
Gümrük Mevzuatını Basitleştirme ve Uyumlaştırma Hakkında Revize Sözleşme (1999)
Özel ek J5 5.Bölüm, (Türkiye anlaşmaya taraf),
Malların Geçici Kabulüne dair A.T.A Karnesi Hakkında Gümrük Sözleşmesi (1961)
(A.T.A. Sözleşmesi) (Türkiye anlaşmaya taraf),
Malların Geçici Kabulüne Dair Sözleşme (İstanbul Sözleşmesi) “ 1990-Yardım
Malzemesi Hakkında Ek B9
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afet durumuna ilişkin hükümler içeren anlaşmalardır.
Doğrudan afet önlemleri ve yardımlarına ilişkin anlaşma, karar ve ilkeler de
bulunmaktadır:
Afet Etkisini Azaltma ve Yardım Operasyonları İçin iletişim İzni Hakkında Tampere
Sözleşmesi (Türkiye imzalamamış ve taraf değil), Uluslararası afetlerde iletişimin
düzenlenmesine yönelik en kapsamlı düzenleme Tempere Konvansiyonudur.
Uluslararası Yardımı Hızlandırma Önlemleri 23. Uluslararası Kızılhaç Kızılay
Konferansı Kararı (1977) ve BM Genel Kurulu A/RES/32/56 (1977) (bağlayıcı değil ancak
uyuyoruz.),
Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardımı Kılavuz İlkeleri (BM Genel Kurulunun
A/RES/46/182 (1991)) (bağlayıcı değil ancak uyuyoruz),
Afet Durumlarında Sivil Topluma Uluslararası İnsani Yardım için İlkeler Bildirgesi (21.
Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansı Karan (1969)),
Uluslararası Kentsel Arama-Kurtarma Yardımının Koordinasyonu ve Etkinliğinin
Güçlendirilmesi (BM Genel Kurulunun A/RES/57/150 (2003) Kararı,
SPHERE Projesi: Afet Müdahalede İnsani Yardım ve Asgari Standartlar (2000 & 2004
yılında revizesi (Türkiye katılıyor, Sağlık Bakanlığı yürütüyor).
Bölgesel düzeyde yapılmış anlaşmalar:
Afet yönetimi ve Acil Müdahaleye ilişkin “ASEAN düzenlemesi”, 2005
Afet yardımlarını düzenlemek için “Inter-Amerikan Konvansiyonu”, 1984
Orta Amerika da Doğal Afetlerden Korunma için Koordinasyon Merkezi kurma
Anlaşması, 1993
Hükümetler arası Kalkınma Yönetimi Kurma Anlaşması, 1966.
Afetle ile ilgili Uluslararası Kararlar ve Deklarasyonlar:
Uluslararası Kentsel Arama ve Kurtarma Yardımlarının Koordinasyonu ve Etkinliğini
Artırma Konusunda BM Genel Kurulu Karan” (2002)
Afet Hâllerinde Sivil Halka Yönelik Uluslararası insani Müdahale ilkeleri
Deklarasyonu, XX. Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Konfederasyonu’” ( 1969)
Rehberler, Kodlar ve Modeller:
Afet Müdahalede Kızılhaç-Kızılay Hareketi ve Hükümet dışı Sivil Toplum örgütleri için
Davranış Kuralları” (Code Of Conduct), (1994)
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Afet Müdahalede Sphere insani ilkeleri ve Minimum Standartları, (2000)
İnsani Yardım Uygulamalarında ilkeler ve Baanh Uygulamaları, (2003)
BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsünün Afet Müdahale Operasyonları için Model
Kuralları, ( 1982)
Uluslararası Hukuk Enstitüsünün insani Yardımlara İlişkin Karan (2003)
Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Max Planck Enstitülüsünün insani
Yardım Operasyonları Konusunda Uluslararası Rehber Taslağı, ( 1990)
Uluslararası afet müdahalelerinde uzun zamandır yer alan ve bu konuda uzmanlaşmış
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri
Federasyonu gibi örgütler vardır.
Bunlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen afetlerde yaptıkları önemli
çalışmalar yanında afet müdahale hukukunun gelişmesi yönünde önemli katkılar
yapmaktadırlar (İşbir ve Genç, 2008).
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Uygulamalar
1) Afet ve Acil Durumlara İlişki Temel Mevzuat kapsamındaki kanunları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) İncelediğiniz kanunlarda afet ve acil durum kavramları nasıl tanımlanmıştır?
2) Afet mevzuatında afet yönetimine dair çıkarılan ilk kanun hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Doğal afet kavramının tanımı ve hangi olayların doğal afet kapsamında değerlendirildiği
anlatıldı. Afet mevzuatı ve afet yönetiminin aşamaları hakkında bilgi verildi. Afet mevzuatı
konusunda ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere değinildi.
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Bölüm Soruları
1) Afet ne demektir? Tanımlayınız.
2) Afetin büyüklüğünün ölçüsü nedir?
3) Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörler nelerdir?
4) Afet yönetimini gerektiren hâller nelerdir?
5) Afetler kökenlerine göre nasıl sınıflandırılır?
6) Afet yönetiminin aşamaları nelerdir?
7) Türkiye’deki afet mevzuatına ilişkin yasal düzenlemeleri maddeler hâlinde yazınız.
8) Afet önlemleri ve yardımlarına ilişkin anlaşma, karar ve ilkelerden bildiklerinizi
yazınız.
9) Uluslararası afet müdahalelerinde uzun zamandır yer alan örgütler hangileridir?
10) Kızılay hakkında kısaca bilgi veriniz.
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3. YEREL YÖNETİMLER İÇİN AFETE HAZIRLIK VE PLANLAMA,
AFETLERİN TOPLUM HAYATINA ETKİLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER
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Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Afetlerin Toplum Hayatına Etkileri ve Alınacak Önlemler



Afetlerin Genel Hayata Etkililiğinin Tespiti



Afet Bölgelerinin İlanı ve Tespiti



Afet Bölgelerindeki Binaların Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapımı

59

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afetin genel hayata etkililiğinin tespitinde göz önüne alınacak hususlar nelerdir?
2) Afet bölgelerinin ilanı konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri
nelerdir?
3) Afet bölgelerinde yapılacak yapıların, yapı malzemelerinin taşıması gereken
özellikler hangi yönetmelikle belirlenir?
4) Ülkemizde 1959 yılında yürürlüğe girmiş olan 7269 sayılı Kanun’da hangi afetler
sayılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yerel Yönetimler için Afete
Hazırlık ve Planlama
Bakımından Mevzuatta Yer
Alan Düzenlemelerin
Bazıları

Yerel yönetimlerin afete
hazırlık ve planlama
aşamasındaki görev ve
sorumluluklarını öğrenmek

Ders notunu okuyarak,
internetten araştırarak,
konuya ilişkin makale ve
kitaplar okuyarak

Ülkemizde doğal afetlere
ilişkin mevzuatların tarihsel
gelişimi

Ülkemizde doğal afetlere
ilişkin hukuki
düzenlemelerin oluşumunu
ve süreç içerisindeki
değişimlerini öğrenmek

Ders notunu okuyarak,
internetten araştırarak,
konuya ilişkin makale ve
kitaplar okuyarak

Afetlerin genel hayata
etkililiğinin tespiti

Afetlerin genel hayata
etkililiğinin tespitinde göz
önüne alınacak hususları
öğrenmek

Ders notunu okuyarak, 7269
sayılı Yasa’yı inceleyerek

Afet bölgelerinin ilan ve
tespiti

Afet bölgelerinin ilan ve
tespitinin nasıl olduğunu ve
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın bu konudaki
rolünü öğrenmek

Ders notunu okuyarak, 7269
sayılı Yasa’yı inceleyerek

Afet bölgelerindeki binaların Afet bölgelerindeki binaların Ders notunu okuyarak, 7269
güçlendirilmesi ve yeniden
güçlendirilmesi ve yeniden
sayılı Yasa’yı inceleyerek
yapımı
yapımının, üzerine bina
yapılamayacak arazilerin
özelliklerinin yasal
dayanaklarını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar


Yerel yönetimlerin afete hazırlık ve planlama konularındaki sorumlulukları

 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun


Afet mevzuatının tarihsel süreçteki değişimi



Doğal afetlerin genel hayata etkililiğinin tespiti



Afet bölgelerinin ilanı ve tespiti



Afet bölgelerindeki binaların güçlendirilmesi ve yeniden yapımı
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Giriş
Afet yönetiminde iyi organize edilmiş bir plan; afetler ani olarak ortaya çıktığında hızlı
ve etkili bir çözüm bulmanın çok zor olduğu gerçeği düşünüldüğünde en önemli anahtar hâline
gelmektedir. Bu nedenle yerel yönetimler karşı karşıya kalabilecekleri tehlike ve risklere karşı
nasıl bir davranış göstereceklerini, nasıl organize olacaklarını, ihtiyaç duyacakları kaynakları
nereden, nasıl, hangi yöntemlerle elde edebileceklerini önceden planlamak zorundadır
(Kadıoğlu, 2011).
Doğal olması nedeniyle ne zaman olacağı belli olmayan ve yıkıcı bir etkiye sahip olan
afetler birçok açıdan toplumsal hayatı etkilemektedir. Afetler yaşam alanlarında su, elektrik,
haberleşme ve ulaşım hizmetlerinin aksamasına, bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya
çıkmasına neden olur, ölüme ve kalıcı sakatlıklara, eğitim-öğretimde aksamalara yol açar,
beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanabilmesinde sıkıntılar yaratır. Bu
sorunların mümkün olduğunca hafif şekilde yaşanması için ciddi bir planlama çalışması
yapılması çok gerekmektedir. Bu bağlamda yasal çerçeve ile hangi önlemlerin alındığını bilmek
önemlidir.
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3.1. Yerel Yönetimler için Afete Hazırlık ve Planlama Bakımından
Mevzuatta Yer Alan Düzenlemelerin Bazıları
Yerel yönetimler için afete hazırlık ve planlama bakımından mevzuatımızda yer alan
düzenlemelerin bazıları tarih sırasıyla ve özetle şöyledir:
7269 sayılı Kanun’a dayanarak 8.5.1988 tarihinde yayımlanan “Afetlere İlişkin Acil
Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” Madde 4’e göre:
• Vali ve kaymakamlar, görevli bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile askerî birlikler, ilgili
mevzuat ve bu yönetmelik gereğince düzenlenecek acil yardım planları ve acil yardımla ilgili
yönergelerle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten ayrı ayrı sorumludur.
2004 yılında yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Madde 7- u bendi:
• İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları ve diğer
hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak;
• Gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek;
• İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek;
• Patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini
• Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını
yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek,
• Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek
2005 yılında yayımlanan 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (Acil Durum Planlaması)
Madde 69:
• İl özel idaresi, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak
veya bunların zararlarını azaltma amacıyla ilin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve
acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
• Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum
planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle
üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
• Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada
sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir.
İl özel idaresi, il dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu
bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.
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2005 yılında yayımlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu (Acil Durum Planlaması) Madde
53:
 Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak
veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli
afet ve acil durum planlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
 Acil durum planlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum
planlarıyla da koordinasyon sağlanır ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek
teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşleri alınır.
 Planlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak ikinci fıkrada
sayılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilir.
 Belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi
durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir.
2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5902 sayılı Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun “İl afet ve acil durum
Müdürlükleri’ni tanımlayan 18. madde ’ye göre:
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahallî idareler ile kamu kurum
ve kuruşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak…

3.2. Afetlerin Genel Hayata Etkililiğinin Tespiti
Ülkemizde doğal 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. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm
imkânlarının 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 (http://www.kizilay.org.tr/).
3 Mayıs 1920 tarihinde kurulan Bayındırlık Bakanlığı ile 13 Ekim 1923 tarihinde
kurulan İmar ve İskân Bakanlığı’nın 1983 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı adı altında
birleştirilmiştir. 29 Haziran 2011 tarihinde bu bakanlığın ismi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
olarak değiştirilmiştir. Anılan kanun hükmünde kararnamenin 37. maddesinde mevzuatta
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na yapılmış olan atıfların artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
yapılmış sayılacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda 7269 sayılı Kanunda hem Bayındırlık
Bakanlığı’nın hem de İmar ve İskân Bakanlığı’nın yapacağı işlem ve eylemlere ilişkin
hükümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Bu sebeple
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mevzuatta (kanunlar, yönetmelikler vb.) İmar ve İskân Bakanlığı’na ve Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı’na yapılan atıflara ders notu içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şeklinde yer
verilecektir.
Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos
1999 Marmara Depremi’dir. Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem,
ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde
ortaya koymuştur. Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve
sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve
koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır. Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak
görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı Yasa ile
Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar
tek bir çatı altında toplanmıştır.
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun’un 1. maddesi:
Deprem (yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve
benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya
görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun
hükümleri uygulanır.
Afete uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir kesiminde
yıkılan, oturulmaz hâle gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki
derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamuoyundaki tepkisi, normal hayat
düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle afetlerin genel hayata
etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Yukarıda yazılı afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması hâlinde zararın o
yerin genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından karar verilir. Şu kadar ki, afetin meydana gelmesi hâlinde bu kanun
gereğince alınması lazım gelen acil tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi
yetkilidir.
21.09.1968 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanan Afetlerin Genel Hayata
Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik’in 1. maddesinde olmuş veya
olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı, 7269 sayılı Afetler
Kanunu’nun 1051 sayılı Kanun’la değiştirilen 1. maddesi uyarınca hazırlanan bu
Yönetmelik esaslarına göre tespit olunur ifadesi vardır.
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3.3. Zarar Durumu
Zarar Durumu başlıklı 2. maddesinde ise meydana gelen bir afette:
a) 100 haneye kadar olan köylerde ve bucaklarda mevcut konutlardan en az 1/10
ununun,
b) l00 haneden fazla olan köylerde ve bucaklarda en az 10 konutun,
c) Nüfusu, 5 bine kadar olan ilçe ve illerde en az 20 binanın,
d)

„ 5-10 „ „ „ „ „ „ „ 25 „

e) “ 10-30 “ “ “ “ “ “ “ 30
f) “ 30-50 “ “ “ “ “ “ “ 40 “
g) “ 50 binden fazla “ “ “ “ “ 50 “
Yıkılması veya bir daha oturulamayacak veya kullanamayacak derecede ağır hasar
görmesi hâlinde afet o yerin genel hayatına etkilidir denilmektedir.
Yönetmeliğin 3. maddesine göre nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle
(yani muhtarlık) teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün
olmayacak derecede ağır hasar görmesi hâlinde de afet o yerin genel hayatına etkili sayılabilir.
Yine yönetmeliğin 4. maddesine göre muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının
tayin ve tespitinde, bu yönetmeliğin ilgili maddelerinde olmuş afetler için verilen ölçü ve sayılar
aynen esas alınır.
Afetin genel hayata etkililiğinin tespitinde göz önüne alınacak diğer hususlar
yönetmeliğin 5. maddesinde sayılmıştır. Aşağıdaki (a-f) fıkralarda belirtilen hâllerde, durum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca (eskiden İmar ve İskân Bakanlığı’nca) takdir edilmek
suretiyle afet genel hayata etkili sayılabilir.
a) Afet sebebiyle ölü veya ağır yaralıların bulunması,
b) Tarım ürünlerinden en az l/3unun zarar görmüş olması,
c) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olması,
d) O yerde kışların çok şiddetli ve inşaat mevsiminin kısa süreli olması,
e) O yerdeki kamu tesislerinin (Yol, su, elektrik, kanalizasyon vs.) kullanılamayacak
veya çalışamayacak derecede hasar görmüş olması,
f) Ulaşım imkânlarının çok sınırlı olması.
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3.4. Afet Bölgelerinin İlanı ve Tespiti
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun’un 2. maddesine göre; Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler,
İmar ve İskan Bakanlığının (şimdiki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) teklifi Üzerine Devlet Su
İşleri’nin bağlı bulunduğu Bakanlıkça; yer sarsıntısı, yer kayması, kaya düşmesi ve çığ gibi
afetlere uğramış veya uğrayabilir bölgeler ise, İmar ve İskan Bakanlığınca tespit ve bunlardan
şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin sınırları imar planına, imar planı
bulunmayan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harita veya krokilere işlenmek suretiyle, afete
maruz bölge olarak İmar ve İskan Bakanlığı nın (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılır ve bu suretle tespit olunan sınırlar, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur
(2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 24 üncü maddesiyle, bu maddenin birinci
fıkrasında yer alan “İmar ve İskan Bakanlığının isteği üzerine” ibaresi madde metninden
çıkartılmış ve “İmar ve İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir).
Mahallî şart ve özellikler dolayısıyla yangın afetine uğraması muhtemel olan sahalar,
şehir ve kasabalarda belediye meclisleri, köylerde ihtiyar heyetleri tarafından tespit ve
kaymakamların mütalaası alındıktan sonra valilerin tasvibi üzerine ilgili bölgelerde ilan olunur.
“Kanunun ikinci maddesine bağlı 14. maddeye göre ikinci madde gereğince tespit ve
ilan olunan afet bölgelerine dâhil şehir, kasaba ve köylerde bina ve mesken yapımı, fen
kurullarınca tehlikeli görülen ve sınırları krokilerle tespit olunan yerler, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca yapı ve ikamet için yasaklanmış afet bölgeleri sayılır ve durum, belediyesi olan
yerlerde belediyesince, köylerde ise ihtiyar meclislerince hemen ilan edilir.
Belediyesi olan yerlerde belediyeler, olmayan yerlerde ihtiyar meclisleri bu yasaklanmış
afet bölgesi hükmünü uygulamakla görevlidir.
Hilafına hareket edildiği takdirde, mevcut ve yapılmakta olan binalar, yıkma parası
yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi hâlinde kalan kısmı afetler fonundan
tamamlanmak üzere vali ve kaymakamların emri ile yıktırılır.
Yasaklanmış afet bölgesi sınırları, alınacak tedbirlerle tehlikenin önlenmesi oranında
daraltılır veya tamamen kaldırılır. Bu husus da aynı şekilde duyurulur.

3.5. Afet Bölgelerindeki Binaların Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapımı
Kanunun ikinci maddesine bağlı 3. maddeye göre ilan edilen afet bölgelerinde yeniden
yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı tamir görecek resmî ve özel bütün yapıların
tabi olacağı teknik şartlar, Bayındırlık Bakanlığı’nın mütalaası da alınarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.
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Belediye hudutları ve varsa mücavir sahalar dâhilinde ilgili belediyeler, bunun dışında
kalan yerlerde vali ve kaymakamlar bu yönetmelik esaslarının uygulanmasını sağlamakla
yükümlüdürler.
Yönetmelik esaslarına aykırı olan yapılar hakkında; yukarıda belirtilen merciler
tarafından sahiplerine tebligat yapılarak, en çok 3 aylık süre içinde hatanın ve tehlikeli durumun
giderilmesi bildirilir.
Verilen süre içinde sahiplerince ıslah edilmeyen bina veya bina kısımları belediye
hudutları ve mücavir saha dâhilinde belediye encümenlerince diğer yerlerde ise il veya ilçe
idare kurullarınca, yıkma parası yıkıntı malzemesinden karşılanmak, yetmemesi hâlinde kalan
kısmı afetler fonundan tamamlanmak üzere yıktırılır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda
gerekli kontrol ve denetime yetkilidir.
Yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi afetlere uğrayabilecek meskûn yerlerde alınacak
önleyici tedbirler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, su baskınına uğrayabilecek yerlerde ise,
Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu bakanlıkça alınır. Bu işlere ilişkin ödenek, tedbirleri
almakla görevli bakanlıkça karşılanır.
2007 tarihinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik adı altında
çıkarılan yönetmeliğin ilk maddesinde yönetmeliğin kapsamı; “7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2.
maddesine göre tespit ve ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek,
onarılacak veya güçlendirilecek resmî ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların teknik
şartlarını belirlemek” olarak ifade edilmiştir.
Aynı yönetmeliğin 2. bölümünde Deprem, Yangın, Su Baskını Afetlerinde Uygulanacak
Esaslar başlığı altında 3. maddede “Afet bölgelerinde yapılacak yapıların, yapı malzemelerinin
taşıması gereken özellikler bakımından 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ile Türk Standartları uygulanır. Türk
Standartlarının bulunmaması hâlinde ise uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlara uygun
olması şarttır.” denilmektedir.
Aynı yönetmeliğin 2. bölümünde “Üzerine Bina Yapılmayacak Arazi” başlığı altında 4.
maddede “7269 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre yapı ve ikamet için yasak bölge sayılan
yerlerde bina yapılamaz ve mevcut binalar onarılamaz. Ayrıca yapay dolgu zeminler üzerinde,
inceleme ve değerlendirme yapılarak özel önlem alınmadıkça bina yapılamaz. Bunun dışında
çığ düşmesi, kaya düşmesi veya yer kayması afetlerinden herhangi birine uğrayan ve bu
afetlerden biri için 7269 sayılı Kanun’un 2. ve 14. maddelerine göre afet bölgesi olduğu
kararname ile tespit ve ilan edilen yerlerde bina yapılamaz ve mevcut binalar onarılamaz”
ifadeleri mevcuttur.
Aynı yönetmeliğin 2. bölümünde “Su Baskını Afetinden Korunma” başlığı altında 5.
maddeye göre “Su baskınına uğramış ve afet bölgesi kararnamesi kapsamına alınmış ve 7269
sayılı Kanun’un 14. maddesine göre yapı ve ikamet için yasak bölge ilan edilen yerlerin dışında
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kalan yerlerde, ikinci fıkrada belirtilen şartlara uyulmak kaydı ile bina yapılabilir ve mevcut
binalar onarılabilir. Temel zemininin su altında kalma ihtimali var ise, gerekli teknik tedbirler
alınır. Değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak veya güçlendirilecek binalarda; yeniden
yapılacak veya değiştirilecek her bir kısmın, binanın su baskınına dayanıklılığını arttıracak
biçimde olması gerekir.”
Aynı yönetmeliğin 2. bölümünde “Yangın Afetinden Korunma” başlığı altında 6.
maddeye göre 7269 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre yangın afetine uğraması muhtemel saha
olarak belirlenecek yerlerde yapılacak binalar ile yangından sonra onarılacak binalarla ilgili
olarak 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
Aynı yönetmeliğin 2. bölümünde “Deprem Afetinden Korunma” başlığı altında 7.
maddeye göre “7269 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre tespit ve ilan olunan deprem
bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmî ve özel bütün binaların ve
bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile
mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve
güçlendirilmesi hakkında 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
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Uygulamalar
1) Oktay ERGÜNAY’a ait 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji
Konferansı’nda sunulmuş ve Bildiriler Kitapçığında yayınlanmış olan “1999 Depremleri Afet
Mevzuatını Nasıl Değiştirdi: Mevzuat Açısından Neredeyiz?” başlıklı bildiriyi internetten
indirerek okuyunuz.
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Uygulama Soruları
1) 13 Eylül 1924 Erzurum Depremi’nin afet yönetimi açısından önemi nedir?
2) 18 Temmuz 1944 tarihinde çıkarılan 4623 sayılı Kanun hangisidir? Bu kanunla
hangi önlemler zorunlu hâle getirilmiştir?
3) 1999 yılı depremleri afet mevzuatını nasıl değiştirmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yerel Yönetimler için Afete Hazırlık ve Planlama Bakımından Mevzuatta Yer Alan
Bazı Düzenlemeler ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hükümleri çerçevesinde afetlerin genel hayata
etkililiğinin tespitinde göz önüne alınacak hususları incelendi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın afet bölgelerinin ilan ve tespitine ilişkin görevleri belirtildi.
İlan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek veya esaslı
tamir görecek resmî ve özel bütün yapıların tabi olacağı teknik şartlara dair yönetmelik
hükümlerine değinildi.
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Bölüm Soruları
1) Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak ne zaman geliştirilmeye
başlamıştır?
2) 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı Kanun hangisidir?
3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi bakanlıkların birleştirilmesi ile kurulmuştur?
4) 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin afet yönetimi açısından önemi nedir?
5) 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun hangi durumlarda uygulanır?
6) Afetlerin genel hayata etkililiğine ilişkin değerlendirmelerde hangi hususlar dikkate
alınır?
7) Afet nedeniyle bir bölgede oluşacak zararın o yerin genel hayatına etkili olup
olmadığına hangi bakanlık karar verir?
8) Afet hangi durumlarda genel hayata etkili sayılabilir?
9) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. maddesine göre; su baskınına uğramış veya uğrayabilir
bölgeler hangi bakanlıkça ilan edilir?
10) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. maddesine göre; yer kayması, kaya düşmesi, çığ gibi
afetlere uğrayabilecek meskûn yerlerde alınacak önleyici tedbirler hangi bakanlıkça alınır? Su
baskınına uğrayabilecek yerlerde alınacak önleyici tedbirler hangi bakanlıkça alınır?
11) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik esaslarına aykırı olan
yapılar hakkında; yetkili merciler tarafından sahiplerine tebligat yapılarak kaç ay içerisinde,
hatanın ve tehlikeli durumun giderilmesi istenir? Verilen süre içinde söz konusu tehlikeli durum
giderilmediğinde nasıl bir yol izlenir?
12) 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği (89/106/EEC) ile Türk Standartlarının önemi nedir?
13) 2007 tarihinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğin 2.
bölümünde Üzerine bina yapılmayacak arazi başlığı altındaki 4. madde hakkında bilgi veriniz.
14) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik neyi belirler?
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4. AFET SEBEBİYLE YAPILACAK YARDIMLAR VE OLAĞANÜSTÜ
HÂL İLAN EDİLMESİ DURUMU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Toplum Hayatına Etki Eden Afetler Dolayısıyla Yapılacak Yardımlar ve Doğal
Afet Nedeniyle Olağanüstü Hâl İlan Edilmesi


Afet Sebebiyle Yapılacak Yardımlar ve Çeşitli Yükümlülükler



Doğal Afet Nedeniyle Olağanüstü Hâl İlan Edilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet sebebiyle mülkiye amirlerine verilen yetkilere nelerdir?
2) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’a göre yardımlar hangi kurum tarafından toplanır?
3) 2001 tarihli Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’nin amacı ve kapsamı nedir?
4) Doğal afetler nedeniyle olağanüstü hâl ilanı nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Afet Sebebiyle Yapılacak
Yardımlar ve Çeşitli
Yükümlülükler

Afetlerin meydana
gelmesinden sonra mülkiye
amirlerine verilen
olağanüstü yetkiler
öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 7269
ve 4123 sayılı Kanun
hükümlerini inceleyerek,
konuyla ilgili makale ve
kitapları okuyarak

Afet Sebebiyle Yapılacak
Yardımlar ve Çeşitli
Yükümlülükler

Afetlerin meydana
gelmesinden sonra çeşitli
kurum ve kuruluşlarla
vatandaşa düşen
sorumlulukların öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 7269
ve 4123 sayılı Kanun
hükümlerini inceleyerek,
konuyla ilgili makale ve
kitapları okuyarak

Afet Sebebiyle Yapılacak
Yardımlar ve Çeşitli
Yükümlülükler

İlkyardım Yönetmeliği ile
Türk Arama ve Kurtarma
Yönetmeliği hakkında bilgi
sahibi olmak

Ders notunu okuyarak,
İlkyardım Yönetmeliği ile
Türk Arama ve Kurtarma
Yönetmeliği inceleyerek,
konuyla ilgili makale ve
kitapları okuyarak

Doğal Afet Nedeniyle
Olağanüstü Hâl İlan
Edilmesi

Doğal afet nedeniyle
olağanüstü hâlin ilanının
nasıl olacağının öğrenilmesi,
olağan üstü hâl ilanı
durumlarında tabii afet ve
tehlikeli salgın hastalıklarda
yükümlülükler ve alınacak
tedbirlerin ve mal ve çalışma
yükümlülüklerinin
incelenmesi

Ders notunu okuyarak, 2935
sayılı Olağanüstü Hâl
Kanunu’nun afet durumları
ile ilgili maddelerini
okuyarak, mevzuat ve
konuyla ilgili makale ve
kitapları inceleyerek

Doğal Afet Nedeniyle
Olağanüstü Hâl İlanında
Alınabilecek Tedbirler

Doğal afet nedeniyle
olağanüstü hâl ilanında
alınabilecek tedbirlerin ve
yargı görevi, usul ve ceza
hükümlerinin öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 2935
sayılı Olağanüstü Hâl
Kanunu’nun afet durumları
ile ilgili maddelerini
okuyarak, mevzuat ve
konuyla ilgili makale ve
kitapları inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Afet sebebiyle yapılacak yardımlar

 Afetlerin meydana gelmesinden sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarla vatandaşa
düşen sorumluluklar


İlkyardım Yönetmeliği ile Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği



Doğal afet nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilmesi



Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklarda yükümlülükler ve alınacak tedbirler

 Doğal afet nedeniyle olağanüstü hâl ilanında alınabilecek tedbirler ve yargı görevi,
usul ve ceza hükümleri
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Giriş
Afetten etkilenen toplulukların yaşamsal gereksinimlerini mümkün olan en kısa
zamanda ve en akıcı yöntemlerle karşılamak ve hayatın bir an önce normal hâle getirilmesini
sağlamak, afetin doğurabileceği ekonomik ve sosyal kayıplar konusunda yaraların bir an önce
sarılmasını sağlamak, afetten etkilenen topluluklar için güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam
çevresi oluşturmak için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yardımların
ne şekilde yapılacağını, mülki amirlere verilen olağanüstü yetkileri ve sorumlulukları, afet
bölgelerinde yapılacak teknik işleri düzenlemektedir.
Söz konusu düzenlemeler 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle
Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun ile
yapılmıştır. Ayrıca doğal afetler sebebiyle olağanüstü hâl ilanına dair Anayasa hükümleri ile
2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu hükümleri de bu düzenlemeler kapsamındadır.
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4.1. Afet Sebebiyle Yapılacak Yardımlar ve Çeşitli Yükümlülükler
Bu başlık altında 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle
Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
hükümleri incelenecektir. Kanunun mülkiye amirlerine verilen olağanüstü yetkilerin
belirtildiği 6. maddesine göre Afetlerin meydana gelmesinden sonra vali ve kaymakamlar
(Askerler ve hâkim sınıfından bulunanlar hariç olmak üzere) 18 - 65 yaş arasındaki bütün
erkeklere görev vermeye, bedeli, ücreti veya kirası sonradan ödenmek üzere canlı, cansız,
resmî ve özel her türlü taşıt araçlarına ve gerekli makina, alat ve edevatına el koymaya ve hiçbir
kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme ve barındırma gibi
işlerle bu gibi işlerin gerektirdiği acil satınalmaları ve kiralamayı yapmaya, Devlete, mahallî
idarelere, evkafa, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunlara bağlı kurumlara ilişkin her türlü
taşınmaz malları; yetmemesi hâlinde de diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilere ait bina ve
müştemilatı ile bahçe ve arsa gibi araziyi geçici olarak işgale yetkilidir.
Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaren 15 gündür. Bu süre,
gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uzatılabilir.
Yedirme, giydirme, barındırma, onarım için afetzedelere nakdi ödemede bulunulması
önleme için harcama yapılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın muvafakatine bağlıdır.
Bu madde gereğince yapılacak harcamalar ve ödemeler borçlandırmaya tabi tutulmaz.
Kendilerinden yardım istenilen afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamlar yukarıdaki
fıkralarda yazılı yetkilerini kullanarak bütün imkân ve vasıtalarla yardıma mecburdurlar.
Söz konusu kanunun “Mükellefiyetler” başlığı altında 7. maddeye göre “Afet
bölgelerinde veya civarında bulunan ordu, jandarma, kıta birlik ve müessese kumandanları,
hazarda, kendilerinden vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden
emir beklemeksizin yapmaya mecburdurlar.”
8. maddeye göre “Rasat istasyonları vuku muhtemel afetleri bu bölgelerin en büyük
mülkiye amirine derhâl bildirmeye mecburdurlar. Ellerinde muhabere vasıtaları, haber
ulaştırma imkânları bulunan mülki ve askeri bütün resmî makam ve müesseseler afetlerin vukuu
haberini mahallin en büyük mülkiye amirine derhâl bildirmekle mükelleftir. Afetlerin vukuunu
ihbar veya yardım talepleri için yapılacak telgraf, telefon, telsiz muhaberelerini, telgraf ve
telefon merkezleri, demiryolu istasyonları, askeri muhabere teşkilleri her işe tercihan parasız
kabule ve muhataplarına ulaştırmaya mecburdurlar.
İcabında radyo istasyonlarından da parasız istifade edilir.”
9. maddeye göre “Bu kanunda yazılı afetlerin vukuunda ilk yardımları mahallerine
yetiştirmek maksadiyle bu bölgelere mülkiye amirleri ve alakalı makam ve müesseseler
tarafından gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri, her türlü malzeme, makina, alet, yiyecek,
giyecek ve barınma eşya ve maddeleri, umumi, hususi ve mülhak bütçeli idarelerle bunlara
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bağlı müesseseler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin, vilayetlere, belediye ve köylere ait olan
ve bunlara bağlı bulunan müesseselerin elinde bulunan her türlü kara, deniz ve hava nakil
vasıtaları ile, bedeli sonradan ödenmek üzere, sevk edilir. İhtiyaç hissedilen mahallerde bu
mecburiyet ve mükellefiyetler hakiki şahıslarla her türlü şirket ve müesseselere de teşmil
edilebilir.”
10. maddeye göre “Gerek yukarıda yazılı afetlerin vukuunda, gerek her türlü kurtarma,
barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzi işlerinde çalışanlardan yaralanan veya engelli hâle
gelen yahut hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler. Mülki ve
askeri hastane ve tedavi yerleriyle umumi, mülhak, hususi bütçeli idarelere, belediye, hakiki ve
hükmi şahıslara ait bütün hastane ve tedavi yerleri bunları hemen kabul ve tedavi etmeye
mecburdurlar. Resmî hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır. Resmî hastane ve
tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkânı bulunmaması gibi sebeplerle zaruri olarak
hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan bu kanun mucibince ödenir.”
11. maddeye göre “Birinci maddede yazılı afetlerin vukuunda ilk kurtarma işlerinde en
çok üç güne kadar çalıştırılacaklara bedeni hizmetlerinden dolayı ücret verilmez. Çalıştıkları
müddetçe parasız ekmek ve katık verilir. Bunların beraberlerinde getirdikleri veya emir üzerine
verdikleri alet ve edevat, malzeme ve vasıtalardan tamire muhtaç hâle gelenler bedeli sonradan
ödenmek üzere tamir ettirilir.
Ziyana uğrayanlarla tamiri imkânsız olanların bedeli rayiç üzerinden bilahare
müstehiklerine ödenir.”
4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun’un 1. maddesinde kanunun amacı “Bu Kanunun amacı, tabii afete
maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve
tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun’a göre kurulmuş fonlardan
yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir.
Söz konusu kanunun 3. maddesine göre “Yiyecek, içecek, giyecek, tabii yardım, çadır
ve diğer her türlü taşınır mallar Kızılay’a aktarılır. Bu amaçla toplanan yardımlar derhâl tabii
afet bölgelerine intikal ettirilir ve tabii afet bölgeleri dışında kullanılamaz.”
Söz konusu kanunun 4. maddesine göre “Bu Kanun kapsamına giren yörelerde tabii afet
nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların birinci derecedeki yakınlarına ve engelli hâle
gelenlere Gelir Vergisi Kanunu’nun engellilik indirimine ilişkin 31. maddesinde belirtilen esas
ve usuller çerçevesinde Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir.
Ödemeler Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır.”
Aynı kanunun 5. maddesine göre “Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen
oturdukları konutları veya fiilen kullandıkları işyerleri tabii afet nedeniyle hasar görenlere 7269
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak hasar tespitlerine göre, yapılacak yardımın
miktar, usul ve esasları Bakanlar Kurulu’nca belirlenir. Ödemeler zarar görenlerin malik veya
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kiracı durumunda olup olmadıklarına bakılmaksızın hak sahipliği dışında karşılıksız olarak
Başbakanlıkça uygun görülecek fonlardan yapılır.”
Aynı kanunun 6. maddesine göre “Tabii afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ile
özel idarelere, maruz kaldıkları hasar ve tahribatları gidermek amacıyla, 7269 sayılı Kanun’un
20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun’la değişik 33. maddesi çerçevesinde özel hesaplarda
toplanan kaynaklardan yardım yapılabilir. Bu yardımların miktarı, hasar ve tahribat oranları
dikkate alınarak Maliye Bakanının uygun görüşü üzerine, Çevre ve Şehirlik Bakanınca tespit
edilir.”
Kanunun 8. maddesine göre “Bu Kanun kapsamına giren yörelerde faaliyette bulunan
esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları ile sanayici ve ticaret erbabına T.C. Halk
Bankasınca, çiftçilere T.C. Ziraat Bankasınca; Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulu’nca tespit edilecek oran ve belirlenecek esas ve usullere göre kredi verilir. Bu kredilerin
kullandırılmasından dolayı doğacak zararlar Hazinece karşılanır.”
Kanunun 9. maddesine göre “Tabii afet nedeniyle ödenen veya ödenecek sigorta
tazminatları, Devletçe ödenen yardımlardan düşülmez.”
(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 121 inci maddesiyle; 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve “Başbakanlıkça”
ibaresi “Cumhurbaşkanlığınca” şeklinde, 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” ve dördüncü fıkrasında yer alan “,
Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü ve Bayındırlık ve
İskan Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”
şeklinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hazine Müsteşarlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından” şeklinde ve 9 uncu maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde
değiştirilmiştir)

Afet sırasında ölüm ve yaralanmaların büyük kısmı ilk birkaç saat içinde olmaktadır.
Yapılan çalışmalar afetten sağ kurtulanların %75’inin olaydan 30 dakika sonra enkaz
kaldırma ve kurtarma çalışmalarına katıldığını göstermektedir (Dedeoğlu, 2009). Bölgedeki
halk tarafından en erken ve etkili yardımın başlatılıyor olması, afet öncesi eğitim ve hazırlığın
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle riskli bölgelerde yaşayanlara; afet
sırasında ne yapacağı, kimden emir alacağı, önceden hazırlanmış malzeme, araç-gereçleri
nereden alacağı konusunda eğitim verilmelidir (Dedeoğlu, 1999). Bu durumda sağlıklı
vatandaşların afetzedelere ilkyardım uygulaması, en önemli konu hâline gelmektedir. Bu
hususlar Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan 29.7.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir.
İlkyardım Yönetmeliği’nin amacı 1. maddede “Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve
toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her
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bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı
bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım
eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.” olarak açıklanmıştır. Yönetmeliğin kapsamı ise 2. maddede “Bu Yönetmelik;
eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika
verecek ve bu eğitimi alacak olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel
hukuk tüzel kişileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum
ve kuruluşlarını kapsar.” olarak belirtilmiştir (Polat, 2014).
Afet sırasında ölüm ve yaralanmaların büyük kısmının ilk birkaç saat içinde
olduğunu daha önce de belirtmiştik. Bu durum arama - kurtarma çalışmalarının ne kadar
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 2001 tarihli Türk Arama ve Kurtarma
Yönetmeliği’ne kısaca değinmekte fayda vardır.
Yönetmeliğin amacı 1. maddede “Bu Yönetmeliğin amacı: arama ve kurtarma
hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşların görev ve
sorumluluklarının tespiti, insan hayatını kurtarmaya yönelik faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat
ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.” şeklinde açıklanmıştır.
Yönetmeliğin kapsamı ise 2. maddede “Bu Yönetmelik hükümleri Türk arama ve kurtarma
bölgesi sınırları içerisinde kalan hava sahası, kara ülkesi, iç suları, karasuları ve açık deniz
sahaları ile kendilerine arama kurtarma hizmetlerinin yerine getirilmesinde doğrudan veya
dolaylı olarak görev verilen bakanlıklar ile kurum veya kuruluşları kapsar.” ifadesiyle ortaya
konmuştur. Yönetmeliğin 3. maddesinde yönetmeliğin dayanağı anlatılmıştır. Yönetmeliğin
“Tanımlar” başlığı altındaki 4. maddesinde ise arama-kurtarma, kazazede, arama-kurtarma
hizmeti, arama-kurtarma bölgesi vb. kavramların tanımları yapılmıştır. Bu kavramlardan
gerekli görülenlerin 4. maddede yer alan tanımları şöyledir:
Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM); karada, denizde ve
havada, arama ve kurtarma hizmetinin en üst düzeyde koordinasyonunu ve iş birliğini sağlayan
ve hâlin icabına göre kanunlar, uluslararası çok taraflı ve / veya iki taraflı sözleşmeler esaslarına
göre komşu ve ilgili ülkelerle de AKB (Arama Kurtarma Bölgesi) içinde ve / veya dışında icra
edilecek AK (Arama ve Kurtarma) faaliyetleri için koordinasyon ve iş birliği kuran merkezi.
Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezleri (AKKM); AKB içinde, AK
faaliyetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesinden ve AK faaliyetlerinin icrasından Ana
Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) adına sorumlu olan merkezi
(Kıyılardan itibaren deniz sahalarındaki harekâtın koordinasyonundan sorumlu merkezleri,
Deniz AKKM, kara ve adalar üzerindeki harekâtın koordinasyonundan sorumlu merkez Hava
AKKM) olarak adlandırılır. Bu merkezler arama ve kurtarma faaliyetlerinin düzenli ve çabuk
yürütülmesini sağlamak için kendi, yardımcı ve gerekirse tali AKKM’lerini oluşturabilirler.
Deniz ve Hava AKKM’leri, Ek-2’de gösterilen ilgili kuruluşların teşkilat yapıları içinde
oluşturdukları ve yönergelerinde belirttikleri AK ile görevlendirilen birimlerle de koordineli
olarak çalışırlar.
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5. maddede arama ve kurtarma komuta kontrol düzeni ortaya konmuştur. 6. madde
arama ve kurtarma koordinasyon merkezlerinin görevlerini belirtmiştir.
Görev ve sorumluluklar başlığı altındaki 7. madde katılımcı bakanlık ve kurum veya
kuruluşların hangi sorumlulukları yerine getireceğini ifade etmektedir. Burada gerekli görülen
bakanlık ve kurumların sorumlulukları 7. maddedeki tanımlarla ele alınacaktır.
7. Maddeye göre; “Genelkurmay Başkanlığı (Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri
Komutanlıkları); askeri AK faaliyetlerini yürütür, imkân ve kaynaklarını askeri görevlere mani
olmamak kaydı ile AK faaliyetlerinin ihtiyaçları için kullanır. AAKKM ile Deniz ve Hava
AKKM’ce yapılacak talepleri değerlendirerek imkânları ölçüsünce karşılar. AK faaliyetlerine
ilişkin görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim hususlarını kapsayan kendi
özel yönergesini yayınlar.”
“Millî Savunma Bakanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu AK faaliyetleri
için gerekli malzeme, teçhizat ve vasıtaları, kaynağın tahsisine bağlı olarak 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu hükümlerine göre satın alır. AK faaliyetlerinde kullanılmak üzere harekât ve
planlama açısından gerekli harita, kroki ve ilgili dokümanları temin eder. Harita Genel
Komutanlığı’na bağlı hava vasıtalarına, ihtiyaç duyulduğunda talep edilen görevlendirmeyi
yapar.”
“İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı - Genelkurmay Başkanlığı ile
koordine edilerek, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü); ilgili
teşkilatları uluslararası seviyede araç, gereç ve yeterli personel ile donatır. Bünyesinde bulunan
kuruluşlara bağlı araç, gereç ve personeli, AAKKM veya ilgili AKKM’nin talepleri
doğrultusunda yapılacak arama kurtarma faaliyetinin niteliğine göre tek tek veya beraberce
tahsis eder. İl sınırları içerisinde valiliğe yapılan arama kurtarma maksatlı müracaatlarda ildeki
imkânların seferber edilmesini, mahallî idareler ve sivil savunma teşkilatlarının AK
faaliyetlerini yürütmek üzere özel düzenlemeler yapmasını ve gerekli tedbirleri almasını sağlar.
Arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin görevlendirme, koordinasyon teşkilat, muharebe ve
eğitim hususları kapsayan kendi özel yönergesini yayınlar. Sahil Güvenlik Komutanlığı; Deniz
AKKM’yi ve arama kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi amacıyla Deniz AKKM’lerini
kurar.”
“Dışişleri Bakanlığı; AKH (Arama ve Kurtarma Hizmeti) ile ilgili olarak uluslararası
teşkilatlardan ve diğer ülke makamlarından Bakanlığa intikal eden belge ve bilgileri, AK
faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu ilgili makamlara iletir. Arama kurtarma
çalışmalarının siyasi nitelikteki hususlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunur ve gerektiğinde
Denizcilik Müsteşarlığı ve diğer ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşlarla istişare ederek
kararlar alır. Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerle temas ve görüşmeler, anlaşma,
protokol vb. belgelerin akdedilmesi Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüş ve koordinasyonunda
yapılır.”
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“Sağlık Bakanlığı (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü); AK faaliyetlerine ilişkin gerekli ilk yardım ve kurtarma teçhizat ve personel
desteğini sağlamak üzere tedbir alır. Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının konu ile ilgili
faaliyetlerini düzenler. Gemilerden gelecek tıbbi yardım taleplerinin karşılanması için Tele
Sağlık Servisi’ni ve Ana Tele Sağlık Servisini kurar. Gemi personellerinin, arama kurtarma
faaliyetlerinden oluşan veya normal seyirlerinde meydana gelen, sağlık sorunları ile ilgili
yardım taleplerinin karşılanması maksadıyla, sağlık durumlarının değerlendirilmesini ve sağlık
hizmetlerinin teminini sağlar. Bu merkezlere özel bir telefon numarası tesis eder ve ilgili
bakanlık ve kurum veya kuruluşlara bildirir. Tele Sağlık Servisi merkezlerinin belirlenmiş
telefon numaralarını sadece bu hizmete cevap verecek bir şekilde her zaman hazır bulundurur.”
“Ulaştırma Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürlüğü); kara üzerinde yapılacak
tüm AK faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu merkez olarak, bilgi toplama,
değerlendirme, planlama ve ilgili bilgileri aktarma suretiyle kendi alt kuruluşları ve diğer ilgili
kurum veya kuruluşlarla AK faaliyetlerini AAKKM adına icra eder. AK faaliyetleri sonunda,
bu faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen raporların kendisine ulaşmasını
müteakip, alınan bu bilgileri derleyip, detaylı olay raporunu düzenler ve AAKKM’ye gönderir.
Deniz üzerinde yapacağı arama kurtarma faaliyetlerini, Deniz AKKM’nin taleplerine göre icra
eder. Arama kurtarma bölgesine ait hava tahmin raporlarını her an takip eder.”
“Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Hava AKKM’yi kurar, uluslararası standartlarda
uygun, yeterli malzeme, teçhizat ve personel ile donatır. Yirmi dört saat etkinlikle görev
yapılmasını sağlar. Hava arama kurtarma faaliyetlerini en üst düzeyde koordine eder. Hava AK
faaliyetlerine katılması planlanan kuruluşların Hava AKKM/’ne bildirdikleri imkân ve
kabiliyetleri ile ilgili bilgilerin güncelliğini sağlar. Hava AK faaliyetlerine ilişkin
görevlendirme, koordinasyon, teşkilat, muhabere ve eğitim konularını içeren Hava AKKM
yönergesini ilgili bakanlık ile kurum veya kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlar ve yayınlar.”
“Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü; AK faaliyetlerinin icra edilmesi
amacıyla, Hava YAKKM’lerini kurar. Bu teşkilatları uluslararası seviyede araç ve yeterli
personel ile donatır. Arama kurtarma faaliyetlerini destekleyecek şekilde hava trafik kontrol ve
uçuş servis hizmetlerini idame ettirir. Herhangi bir AK faaliyetinde AAKKM ve AKKM’lerinin
ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır. YAKKM’lerin sorumluluklarındaki bölgelerin
sınırlarını dikkate alarak bu bölgelerdeki hava vasıtalarının pozisyonlarını anlık takip eder.
AKKM’ler ve kendi YAKKM’leri ile aralarında sadece arama kurtarma faaliyetleri için
kullanacak etkin bir haberleşme sistemi kurar. Arama kurtarma faaliyetleri sonunda bu
faaliyetlere katılmış bulunan ilgili birimlerce düzenlenen arama kurtarma raporlarının kendisine
ulaşmasını takiben, bilgileri derleyip detaylı olay raporunu hazırlar ve AAKKM/AKKM’lere
bildirir. AK faaliyet sahasının gerektiğinde notamlama işlemi, uydu kanalıyla AFTN
(Airnotical tix telecommunication network/sabit havacılık haberleşme şebekesi) devrelerinden
ulaşan COSPAS/SARSAT (Cospas:Space system for search of vessels in distress/tehlikedeki
gemilerin aranmasına yönelik uzay sistemi-Sarsat:Search and rescue satallite aided
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tracking/Uydusal olarak arama ve kurtarma takip sistemi) mesajlarının değerlendirilip,
sonuçlarının AK ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlar.”
“Türk Telekom Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü; AK faaliyetlerine yönelik AAKKM
veya AKKM’lerinin ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır. Sahil radyo istasyonlarının efektif
kullanımını sağlayarak, Türk arama kurtarma sahasındaki gemi haberleşmesini idame ettirir.
AKB’lerinde etkin haberleşmesi için DSC ve telsiz istasyonlarının kurulması ve işletilmesinden
sorumludur. Acil durum haberleşmesi için, sahil telsiz istasyonlarına gelen AK taleplerini,
tatbikatları ve AK faaliyetlerindeki haberleşmeleri arşivlemek için yazılı rapor tutar, sağlık
yardım talepleri de dâhil bütün konuşmaları arşivler ve gerektiğinde AAKKM’ye gönderir.
Haberleşme sistemlerindeki teknolojik gelişmelerden, bu plan kapsamındaki katılımcı
kuruluşları bilgilendirir. Gemilerden telsiz haberleşmesi yoluyla gelecek sağlık yardım
taleplerini Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu en yakın TSS’ye bildirerek olayın
koordinasyonunu üstlenir. Bu merkez için Sağlık Bakanlığı’nca yapılacak telefon numarası
tahsisi ve tesisi işlemlerini öncelikli olarak yerine getirir.”
Arama ve kurtarma faaliyetleri başlığı altındaki 8. maddede arama ve kurtarma
faaliyetlerinin amacı şu ifadelerle ortaya konmuştur: “Arama ve kurtarma faaliyetlerinin asli
amacı insan hayatını kurtarmaktır. Tehlikeye maruz kalan deniz ve hava vasıtalarının
kurtarılmasını kapsamaz. Milliyet farkı gözetmeksizin icra edilen bu faaliyet milli bir
sorumluluk olup, sulh zamanlarında diğer görevlere nazaran öncelik taşır. “Arama Kurtarma”
kodu ile istenilecek muharebe taleplerine, Türk Telekom Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün
tüm birimlerince mutlak öncelik sağlanır.” Anlaşılacağı üzere arama ve kurtarma faaliyetlerinin
asıl amacı tehlikeye maruz kalan aracın kurtarılması değil insan hayatının kurtarılmasıdır.
Yine 8. maddede “AAKKM (Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi), bu
Yönetmelik’te belirtilen esaslar çerçevesinde, Denizcilik Müsteşarlığı tarafından teşkil edilir.
Denizcilik Müsteşarlığı ilgili bakanlık, kurum veya kuruluşlar ile koordineli olarak
hazırlayacağı Ulusal Arama Kurtarma Planı’nı yayımlar.” ifadesi bulunmaktadır.

4.2. Doğal Afet Nedeniyle Olağanüstü Hâl İlan Edilmesi
Anayasamızın 119. maddesinde “Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir
durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve
eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren
şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu
düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik
bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı
geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.
Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur” denilmektedir.
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Ayrıca doğal afetlere ilişkin bazı düzenlemeler içeren 2935 sayılı Olağanüstü Hâl
Kanunu 1983’te hayata geçirilmiştir. Kanunun 1. kısmının 1. maddesinde kanunun amacı;
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması,
Durumlarında olağanüstü hâl ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hâllerde
uygulanacak hükümleri belirlemektir.” olarak belirtilmiştir.
Kanunun 1. kısmının 2. maddesinde kanunun kapsamı;
“Bu Kanun; olağanüstü hâl ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır
ekonomik bunalım hâllerinde ilan edilen olağanüstü hâllerde vatandaşlar için getirilecek para,
mal ve çalışma yükümlülükleri ile olağanüstü hâllerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak
üzere, temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, hâlin
gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi
yetkiler verileceğine, görevlilerin durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü
yönetim usullerine ilişkin hükümleri kapsar.” şeklinde anlatılmıştır.
Kanunun 1. kısmının 3. maddesinde olağanüstü hâlin ilanının nasıl olacağı ifade
edilmiştir:
“Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu:
(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan
“Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”
olarak değiştirilmiştir)
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinden birinin
veya birden fazlasının görülmesi durumunda,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hâllerinde, Milli Güvenlik
Kurulu’nun görüşünü de aldıktan sonra;
Yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde altı ayı geçmemek üzere
olağanüstü hâl ilan edebilir.
Olağanüstü hâl kararı Resmî Gazete’de yayımlanır ve hemen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhâl toplantıya çağrılır.
Meclis, olağanüstü hâl süresini değiştirebilir. Bakanlar Kurulunun istemi üzerine, her defasında
dört ayı geçmemek üzere, süreyi uzatabilir veya olağanüstü hâli kaldırabilir.
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Bakanlar Kurulu, olağanüstü hâlin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince
ilanından sonra; süreyi uzatmaya, kapsamını değiştirmeye veya olağanüstü hâli kaldırmaya
ilişkin hususlarda da karar almadan önce Milli Güvenlik Kurulu’nun görüşünü alır.
Olağanüstü hâl kararının hangi sebeplerle alındığı, bölgesi ve süresi, Türkiye radyo ve
televizyonuyla ve Bakanlar Kurulu’nca gerekli görülen hâllerde diğer araçlarla ilan edilir.”
(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 84 üncü maddesiyle, Bakanlar Kurulunun
“Cumhurbaşkanının”, Bakanlar Kurulu “Cumhurbaşkanı” Bakanlar Kurulunca ibaresi ise
“Cumhurbaşkanınca” olarak değiştirilmiştir)

Kanunun yükümlülükler ve alınacak tedbirler başlıklı 2. kısmın 1. bölümü Tabii Afet
ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirleri kapsamaktadır. 5.
maddede yükümlülükler “Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hâl
ilan edilmesi durumunda; felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın
telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar
ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanır.” şeklinde ifade
edilmiştir.
Kanunun 6. maddesinde para yükümlülüğü başlığı altında “Tabii afet ve tehlikeli salgın
hastalıklar sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilmesi durumunda gerekli harcamalar öncelikle
kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanır.
Acil ve hayati ihtiyaç maddeleri için harcamaya yeterli para kamu kaynaklarından
zamanında sağlanamadığı takdirde, bölgedeki kredi kuruluşlarının olanaklarından yararlanılır.
Para yükümlülüğünün uygulanmasında, kuruluşların hizmet ve faaliyetlerinin
aksatılmaması göz önünde tutulur.” şeklinde açıklanmıştır.
Kanunun 7. maddesinde mal yükümlülüğü açıklanmıştır. “Tabii afet ve tehlikeli salgın
hastalıklar sebebiyle olağanüstü hâl ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla
tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina,
tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek
zorundadırlar.
Bu amaçla; öncelikle o bölgedeki genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi devlet
teşekkülleri ve kuruluşları ile bunlara bağlı müesseselere ve mahallî idarelere başvurulur.
İhtiyaçların bu kaynaklardan zamanında ve yeterince karşılanmaması hâlinde, imkân ve
kaynakları da dikkate alınarak, bölgedeki özel kuruluşlara ve gerçek kişilere ait olanlara
yükümlülük konulur.
Yiyecek, giyecek, araç, gereç, ilaç ve tıbbi malzemeler gibi zaruri maddeler bölge
sınırları içinde sağlanamadığı takdirde, bu Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle en yakın
bölgelerden yükümlülük yolu ile sağlanır.”
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Kanunun 8. maddesinde çalışma yükümlülüğü başlığı altında “Tabii afet ve tehlikeli
salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hâl ilan edilen bölgelerde bulunan 18 - 60 yaşları
arasındaki bütün vatandaşlar, olağanüstü hâl sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla
yükümlüdürler.
Görevlendirmelerde; iş mevzuatının çalıştırma yasağı ile ilgili hükümleri çalıştırılacak
kişilerin yaş, cinsiyet, sağlık, meslekleri, meşguliyetleri ve sosyal durumları ile aile ve bakıma
muhtaç yakınları göz önünde bulundurulur.
İşçi ihtiyaçlarının karşılanmasında ve kuruluşlar arasındaki işçi naklinde, İş ve İşçi
Bulma Kurumu teşkilatından yararlanılır.
Gerekli görülen hâllerde çalışılan işyerlerinde gündüz ve gece çalışmalarında günlük iş
saatleri, işlerin niteliğine ve ihtiyaç derecesine göre artırılabilir. Hafta Tatili Kanunu, Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, Öğle Dinlenmesi Kanunu, hükümleri kısmen veya
tamamen uygulanmayabilir.
Çalışma yükümlülüğünün uygulanmasında kuruluşların görev ve hizmetlerinin
aksatılmaması ve yükümlülerin mesleki faaliyetleri göz önünde bulundurulur.” ifadeleri
kullanılmıştır.
Kanunun 9. maddesinde alınacak tedbirler sıralanmıştır.
“Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hâl ilanında, olağanüstü
hâl ilanını gerektiren hususlar göz önünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir:
a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve
buralardan çıkışı sınırlamak, belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek,
b) Resmî ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek
ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,
c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema,
tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil
köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını
tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü hâlin icaplarına göre
kullanmak,
d) Bölgede olağanüstü hâl hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık
izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,
e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve
gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara el koymak,
f) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz
mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek,
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g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına
çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde
yasaklamak,
h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,
i) Halkın beslenmesi, ısınması, temizliği ve aydınlanması için gerekli gıda madde ve
eşyalarla her türlü yakıtın, sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi
madde, alet ve diğer şeylerin, inşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılan eşya ve maddelerin,
kamu için gerekli diğer mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin imali, satımı, dağıtımı,
depolanması ve ticareti konularında gerekli tedbirleri almak, bu yerlere gerektiğinde el koymak,
kontrol etmek ve bu malları satıştan kaçınan, saklayan, kaçıran, fazla fiyatla satan, imalatını
durduran veya yavaşlatanlar hakkında fiilin işleniş şekli veya niteliği de nazara alınarak işyeri
bulunduğu mahal için hayati önem taşımadığı takdirde işyerini kapatmak,
j) Kara, deniz ve hava trafik düzenine ilişkin tedbirleri almak, ulaştırma araçlarının
bölgeye giriş ve çıkışlarını kayıtlamak veya yasaklamak.”
Kanunun 4. kısmı yardım istemi ile ilgili olup tabii afet ve salgın hastalıklarda yardım
istemi 20. maddede “Bölgelerinde bu Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
gereğince olağanüstü hâl ilan edilen bölge valileri, kendi mülki idare bölümlerindeki acil
kurtarma ve yardım örgütlerinin ihtiyacı karşılamayacağının anlaşılması üzerine, çevredeki
bölge valiliklerine başvururlar.
Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşmaları hâlinde veya yakın bölge
valiliklerinin göndereceği yardım gelinceye kadar, bölgedeki en büyük askerî komutanlıktan
yardım isteyebilir.
Bölge valisinin yukarıda açıklanan istekleri, ilgilerce derhâl yerine getirilir.” şeklinde
açıklanmıştır.
Kanun’un 5. kısmı yargı görevi, usul ve ceza hükümleri ile ilgili olup ceza hükümleri
başlıklı 25. maddede;
“a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım sebebiyle
olağanüstü hâl ilan edilen yerlerde;
1. Bölge valisi veya il valisi tarafından, bu Kanun veya diğer kanunlarla verilen yetkilere
dayanılarak alınan tedbirlere aykırı hareket edenler, emirleri dinlemeyenler veya istekleri yerine
getirmeyenler veya kimliklerine dair kasten gerçeğe aykırı bilgi verenler veya bilgi vermekten
çekinenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aya kadar hapis cezasıyla
cezalandırılırlar.
2. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız, mübalağalı
havadis ve haber yayan veya nakledenler, fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca üç aydan
bir yıla kadar hapis ve beşbin liradan az olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar.
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Eğer fiil, fail tarafından bir yabancı ile anlaşma sonucu işlenmiş ise hapis cezası bir yıldan ve
ağır para cezası otuzbin liradan aşağı olamaz. Bu suçlar basın ve yayın organları vasıtasıyla
işlenirse fail ve mesulleri hakkında verilecek cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.” ifadeleri
vardır.
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Uygulamalar
1) Dünya genelinde hangi ülkelerde doğal afetler nedeniyle olağanüstü hâl ilan
edildiğini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1) 7269 sayılı Kanun’un vatandaşlara getirdiği yükümlülükler nelerdir?
2) Afet nedeni ile ilan edilen olağan üstü hâlin vatandaşlara getirdiği yükümlülükler
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun ile 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve
Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun hükümleri kapsamında afet sebebiyle
yapılacak yardımlar ve çeşitli yükümlülükler, afetlerin meydana gelmesinden sonra mülkiye
amirlerine verilen olağanüstü yetkiler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla vatandaşa düşen
sorumluluklar, İlkyardım Yönetmeliği ile Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği hükümleri,
doğal afet nedeniyle olağanüstü hâl ilanının nasıl olacağı ve doğal afet nedeniyle olağanüstü
hâl ilanında alınabilecek tedbirler ve yargı görevi, usul ve ceza hükümleri incelendi.

96

Bölüm Soruları
1) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a göre mülkiye amirlerine verilen yetkiler nelerdir?
2) 7269 sayılı Kanun’un “Mükellefiyetler” başlığı altında 7. maddeye göre afet
bölgelerinde veya civarında bulunan ordu, jandarma, kıta birlik ve müessese kumandanlarının
yükümlülükleri nelerdir?
3) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’un amacı nedir?
4) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’un 3. maddesine göre yardımları toplamakla görevli
kuruluş hangisidir?
5) 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun’un 8. maddesine göre T.C. Halk Bankası ve T.C. Ziraat
Bankası’nın sorumlulukları nedir?
6) Sağlıklı vatandaşların afetzedelere ilkyardım uygulaması, neden önemlidir?
7) Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan 29.7.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği’nin amacı
ve kapsamı nedir?
8) 2001 tarihli Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’nin amacı ve kapsamı nedir?
9) 2001 tarihli Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’ne göre Ana Arama ve
Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) neyi tanımlar?
10) 2001 tarihli Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre
Genelkurmay Başkanlığı’nın sorumlulukları nelerdir?
11) 2001 tarihli Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği’nde arama ve kurtarma
faaliyetlerinin amacı nasıl tanımlanmıştır?
12) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu hangi tarihte hayata geçmiştir? Amacı ve
kapsamı nedir?
13) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’na göre olağanüstü hâl ilanı nasıl olur?
14) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın
Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler başlığı altında 5. maddede tabii afet ve
tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle olağanüstü hâl ilan edilmesi durumunda yükümlülükler
nasıl ifade edilmiştir?
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15) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın
Hastalıklarda Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirleri başlığı altında, 6. maddede para
yükümlülüğü nasıl ifade edilmiştir?
16) 2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu’nun 9. maddesinde belirtilen tabii afet ve
tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hâl ilanında alınacak tedbirlerden 5 tanesini
yazınız.
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5. AFET SİGORTALARI MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?


Afet Sigortaları



Sigorta Hukuku Kavramları



Afet Sigortaları Hukuku
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sigortacılık faaliyetlerinin amacı nedir?
2) Sigorta sözleşmesi hangi kanunun hangi maddesinde ne şekilde tanımlanmıştır?
3) Sigortacının sorumluluğunun başlangıcı ne demektir?
4) Sigorta ettirenin yükümlülüğü nelerdir?
5) Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun görevleri nelerdir?
6) Zorunlu deprem sigortasının kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sigorta ve Sigortacılık
Kavramları ve Sigorta
Sözleşmesinin Tanımı

Sigorta kavramı ve sigorta
sözleşmesi ve sigorta
sorumluluğunun başlangıcı,
sigortacının sorumluluğunun
başlangıcı, sigorta ettirenin
yükümlülüğü hakkında bilgi
edinilmesi

Ders notunu okuyarak, Türk
Ticaret Kanunu’nun Sigorta
Hukuku adlı 6. kitabının
ilgili maddelerini okuyarak,
konuyla ilgili makale ve
kitapları inceleyerek

Sigorta Sözleşmesi Türleri

Sigorta sözleşmesi türlerinin
öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6102
sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun Sigorta Hukuku
konulu 6. kitabının sigorta
türlerine ilişkin özel
hükümler başlıklı ikinci
kısmının birinci bölümünü
inceleyerek

Afet Sigortaları Kanunu

Afet Sigortaları Kanunu
hakkında bilgi edinmek

Ders notunu okuyarak, 6305
sayılı Afet Sigortaları
Kanunu’nu inceleyerek

Doğal Afet Sigortaları
Kurumu’nun (DASK) Görev
ve Yapısı

Doğal Afet Sigortaları
Kurumu’nun (DASK) görev
ve yapısının ve kurum
tarafından verilecek
teminatların öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak,
Doğal Afet Sigortaları
Kurumu’nun internet sitesini
inceleyerek, konuyla ilgili
makale ve kitapları
araştırarak

Zorunlu Deprem Sigortası
ile İlgili Kurallar

Zorunlu deprem sigortası ile
ilgili kuralların ve Zorunlu
deprem sigortasının
kapsamının öğrenilmesi,
sigortalının sorumluluğunun
tanımlanması

Ders notunu okuyarak,
Doğal Afet Sigortaları
Kurumu’nun internet sitesini
inceleyerek, konuyla ilgili
makale ve kitapları
araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Sigorta ve sigortacılık kavramları



Sigorta sözleşmesinin tanımı ve türleri



Afet Sigortaları Kanunu



Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) görev ve yapısı



Zorunlu deprem sigortasının kapsamı
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Giriş
Türkiye afetlerin sıklıkla yaşandığı bir ülkedir. Meteorolojik kaynaklı heyelan, çığ, sel
vb. ile tektonik kökenli depremler ülkemizin gerçeğidir. Sigorta, ileride ortaya çıkabilecek
risklerin şimdiden garanti altına alınmasını sağlamak anlamına gelir. Öngörülemeyen
koşulların yaratabileceği olumsuzluklara karşı bugünden önlem almak, afet durumları
bağlamında ülkemiz göz önüne alındığında neredeyse bir zorunluluktur. Bu açıdan afet
durumları için bireylerin hem hayatlarını ve sağlıklarını hem de konut, araç, işyeri gibi
varlıklarını mümkün olduğunca garanti altına almak amacıyla sigorta yaptırması olası zarar
veya kayıpların tazmini için oldukça önemlidir.
17 Ağustos depreminden sonra toplumumuz, bilinçlenme anlamında ciddi bir uyanış
yaşamış, devlet de bu acı tecrübeden hareketle gelecekteki afetlere hazırlıklı olabilmek
amacıyla hızlı bir reaksiyon göstermiştir.
Deprem sigortasının zorunlu hâle getirilmesi de bu süreçte olmuştur. Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından yapılan zorunlu deprem sigortasının ana hatları bu
başlık altında incelenecek ve DASK hakkında bilgi verilecektir.
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5.1. Sigorta Hukuku Kavramları
Sigortacılık; ekonomik kayıplar doğuran olası risklerle baş edebilme planı olarak
tanımlanmaktadır. Sigortacılık faaliyetlerinin amacı, sigortalanması mümkün olan risklerin
meydana gelmesinden kaynaklanan zararların teminat altına alınarak maddi varlıkların kaybını
önlemek, mali sorumlulukların karşılanmasını temin etmek, hayat sigortalarında ölüm hâlinde
sigortalının ailesine ya da lehtarına, hayatta kalma hâlinde ise sigortalıya güvence ve koruma
sağlamaktır.
Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla vatandaşları için zorunlu
kıldığı emeklilik ve genel sağlık sigortalarını çalışanların ücretlerinden kesinti yapmak
yoluyla düzenlemektedir. Bu sigortalar her çalışan için yaptırması zorunlu olup işverenin,
sigortalının ve kurumun çeşitli yükümlülüklerinin olduğu bir süreçtir.
Sigorta şirketlerince sunulan ürünler çok daha çeşitli olup, bunların yaptırılması
vatandaşların bireysel tercihine bağlıdır (Şekil 14). Herhangi bir zorunluluk yoktur.
Sigortacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
Sigorta Hukuku konulu 6. kitabı ile belirlenmiştir. Bu kitabın birinci kısmı genel hükümler,
ikinci kısmı ise sigorta türlerine ilişkin özel hükümler başlığını taşımaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesi şu şekilde
tanımlanmıştır:
“Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir
menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi
ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar
dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.”
1421. madde sigortacının sorumluluğunun başlangıcı şu şekilde belirtilmiştir: “Aksine
sözleşme yoksa sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitinin ödenmesi ile başlar;
kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin
yapılmasıyla sorumlu olur.”
1423. maddede sigortacının aydınlatma yükümlülüğü “Sigortacı ve acentesi, sigorta
sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak
sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat
etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı
olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi
bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar.
aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına on dört
gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma
açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir.” şeklinde tanımlanmıştır.
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Şekil 14: Sigorta Türleri
1430. maddede ise sigorta ettirenin yükümlülüğü “Sigorta ettiren, sözleşmeyle
kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir.
Özel kanunlardaki hükümler saklıdır. Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksidin nakden
ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo
senedinin tahsili ile gerçekleşir. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce,
kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma
hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin
yarısıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku konulu 6. kitabının “Sigorta
Türlerine İlişkin Özel Hükümler” başlıklı ikinci kısmının birinci bölümünde “Zarar Sigortaları”
başlığı altında mal ve sorumluluk sigortaları, ikinci bölümde can sigortaları başlığı altında
hayat, kaza, hastalık ve sağlık sigortaları bireylerin yaptırılabilecekleri sigortalar olarak
tanımlanmıştır.

5.2. Afet Sigortaları
9/5/2012 tarihinde kabul edilmiş olan 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun 1.
maddesinde kanunun amaç ve kapsamı “Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana
gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile
sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli
afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni zararların karşılanabilmesini
teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
şeklinde ifade edilmiştir.
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NOT: Reasürans, sigorta şirketlerinin üstlerindeki riskleri tekrar sigortalatarak
kendilerini güvence altına alması anlamına gelmektedir. Reasürans işinde uzmanlaşan
şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda uzman kişilere reasürör denir.
Kanunun 2. maddesinde, Zorunlu Deprem Sigortası: Binalarda depremin doğrudan
neden olduğu maddi zararlar ile deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, dev dalga
(tsunami) ve yer kayması sonucu oluşan maddi zararları teminat altına alan zorunlu sigortayı
ifade eder, şeklinde tanımlanmaktadır.
Kanunun 2. bölümünün başlığı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’dur.
Kanunun 3. maddesinde, “Bu Kanuna göre sunulacak sigorta ve reasürans teminatları,
Bakanlık nezdinde kurulan kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından
verilir. Kurumun merkezi, teknik işleticinin idare merkezinin bulunduğu yerdir. Kurumun
tescilli isim hakkı Müsteşarlığa aittir.” İfadesi bulunmaktadır.
7. maddede kurum tarafından verilecek teminatlar şu şekilde tanımlanmıştır;
“Sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel, yer kayması,
fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için kamu yararı açısından gerek
görülmesi hâlinde sigortacılık ilkeleri gözetilerek Kurum tarafından sigorta veya reasürans
teminatı verilebilir. Kurum tarafından bu teminatların hangilerinin verileceği hususu Bakanın
teklifi ile Bakanlar Kurulu’nca belirlenir. Kurum tarafından bu fıkraya göre verilen teminatlara
ilişkin limitler, sigorta genel şartları ile tarifelerin nasıl tespit edileceği hususu Müsteşarlık
tarafından belirlenir.”
Kanunun 3. bölümünün başlığı Zorunlu Deprem Sigortası’dır.
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan
meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
Kapsam ve sigorta yapma zorunluluğu alt başlığı altındaki 10. maddenin kapsamı
dâhilinde olan ve olmayan binalar ve bina bölümleri şu şekilde sıralanmıştır:

5.2.1. Kapsamdaki Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere
yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence
altına alınır:
Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa
edilmiş binalar,




634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
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Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan
bağımsız bölümler,


Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan
meskenler.


Zorunlu deprem sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;


Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak
görünen binalar,




Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de geçerlidir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin
sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle
yapılabilmektedir.

5.2.2. Kapsam Dışında Kalan Binalar
Zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tabi olan veya kamu
hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,




634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan

binalar
Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında
ve mezralarda yapılan binalar,




Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,



Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı
tespit edilen binalar,


Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı
olarak inşa edilen binalar,


Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken
olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”


109

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.
Köy yerleşimleri - genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye
denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı
dışında yer alır.
Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası
yaptırılması mümkündür.
Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem
Sigortası yaptırılabilir.
10. maddenin 1. fıkrasında belirtilen binalar ve bağımsız bölümler için malikler
veya intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta her yıl
yenilenir. Kurum, ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binaları sigortalamama
hakkına sahiptir. Kurum, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya
zayıflatıldığı tespit edilen binaları sigortalamaz. Bu tespitin yapıldığı binaların listesi Kurum
tarafından ilgili idareye gönderilir.” şeklinde açıklanmıştır.
Kanunun 3. bölümünün 12. maddesinde sigortalının sorumluluğu “Malik veya intifa
hakkı sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi
olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli
tedbirleri almakla yükümlüdür. Malik veya intifa hakkı sahibi, hasarın projeye aykırı olarak ve
taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığının tespit edilmesi
durumunda, sigortadan tazminat alma hakkını kaybeder.” ifadeleriyle tanımlanmıştır.

5.3. Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:


Temeller



Ana duvarlar



Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar



Bahçe duvarları



İstinat duvarları



Tavan ve tabanlar



Merdivenler



Asansörler



Sahanlıklar

110



Koridorlar



Çatılar



Bacalar



Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

5.4. Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar
Zorunlu deprem sigortası, binadaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları
karşılar. Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlar, teminat kapsamı dışındadır:


Enkaz kaldırma masrafları



Kar kaybı



İş durması



Kira mahrumiyeti



Alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları



Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı

zararlar


Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri



Tüm bedeni zararlar ve vefat



Manevi tazminat talepleri

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının
dışında kalan hasarlar


Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla
oluşmuş zararlar


Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız
farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

5.5. Azami Teminat Limiti
DASK, zorunlu deprem sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta
sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

111

DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat
sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı bütün yapı tiplerinde, 1 Ocak 2013
tarihi itibarı ile 150 bin TL, 01 Ocak 2016 itibarı ile 160 bin TL’dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin
maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) azami
teminat tutarını geçmemesi koşuluyla meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre
belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı
isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel
sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.
PRİM HESAPLAMA
DASK için ödenmesi gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı
ile belirlenir.
Prim tutarını hesaplamak için öncelikle deprem sonrasında alınabilecek en yüksek
limiti belirleyen sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunmalıdır.
Teminat tutarı, tarife fiyatı ile çarpıldığında prim tutarı da hesaplanmış olur.
5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 tarife fiyatı bulunur:

Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası” esas alınır. Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının
tanımı ise aşağıdaki gibidir:
A. Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan
yapılardır.
B. Yığma Kâgir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş,
tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan; döşeme, merdiven ve
tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
C. Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
Sigorta primleri her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artırılır.
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5.6. Hesap Yönetimi
Ödenmesi gereken prim tutarının hesabında, önce sigorta bedeli (teminat tutarı) bulunur
ve daha sonra bu bedel tarife fiyatı ile çarpılır. Buna göre, ödenmesi gereken prim tutarı,
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlendiği üzere; yapı tarzına göre her yıl
tespit edilen birim metrekare maliyetler ve meskenin brüt yüzölçümünün çarpımı sonucu
bulunan sigorta bedeli (teminat tutarı) ile tarife fiyatının çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.
Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerdeki artışa paralel olarak
artmaktadır. Primler nakden ve peşin olarak ödenmektedir.

5.7. Örnek Prim Tablosu
DASK herkesin zorunlu deprem sigortası sahibi olabilmesini kolaylaştırmak için prim
bedellerinin, ev sahiplerinin alım gücü dâhilinde olmasına çalışır.
Sigorta primlerinin artışı, her yıl binaların metrekare birim maliyetlerindeki artışa
paralel olarak düzenlenir.
Sigorta bedelinin (teminat tutarı) hesaplamasında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit
edilen metrekare birim maliyetleri, 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile şöyledir:
Çelik / Betonarme Karkas Yapılar: 750 TL
Yığma Kâgir Yapılar: 540 TL
Diğer Yapılar: 275 TL
Söz konusu maliyetler, gerektiği hâllerde yeniden belirlenir ve Resmî Gazete’de ilan
edilir.
Aşağıdaki tabloda, risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre oluşturulan örnek prim
hesaplamasını inceleyebilirsiniz (https://dask.gov.tr/):
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5.8. İllerin Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları

5.9. Tarım Sigortaları
Çiftçilik veya hayvancılık alanında sigortayı gerektiren çeşitli tehlikeler söz konusudur.
Yağmur, kar, dolu, don, yangın, hayvanların toplu ölümüne neden olan hastalıklar bu
tehlikelerden bazılarıdır. Büyük hasara neden olan ve çiftçinin uzun süreli emeğini ve
sermayesini yok eden bu tehditlerin etkilerini ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca en
aza indirmek için sigorta yaptırılması çok önemlidir. Bu gerçekten hareketle 2005 yılında 5363
sayılı Tarım Sigortalan Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu kanunla Tarım Sigortaları Havuzu
(TARSİM) oluşturulmuştur. Havuz; kapsama alınan riskler için sigorta, reasürans ve
retrosesyon yapmaya yetkilidir.
Retrosesyon, Reasürans yoluyla devir alınan sorumluluğun kısmen veya tamamen
başka bir şirkete devredilmesi, tekrar reasüre edilmesidir. Sigorta şirketinin, sigorta etmiş
olduğu risklerin tamamını, mali nedenlerden dolayı üzerinde tutmayıp, belli bir kısmını reasüre
etmesi durumunda olduğu gibi, reasürans şirketi de, aynı nedenlerle, kendisine reasüre edilen
riskleri, değişik reasürans sözleşmeleriyle devretmektedir. Retrosesyon anlaşmasında riski
kabul eden şirkete retrosesyoner, devreden şirkete retrosedan denir.

5.10. Dünyada Afet Sigortacılığı İşleyişi
Dünyanın en büyük reasürans şirketlerinden Swiss Re’nin sonuçlarını yayımladığı
araştırmaya göre, 2011 yılında yaşanan doğal afetler ve insanlardan kaynaklanan felaketler,
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ekonomide 380 milyar dolar zarara yol açarak tarihin en büyük kaybı olarak kayıtlara geçmiştir
(Şekil 15). Japonya’yla Yeni Zelanda’da geçen yıl meydana gelen depremler ve Tayland ile
diğer ülkelerdeki seller bu zararda büyük rol oynamış olup, sigortalı hasarsa 116 milyar doları
bulmuştur. Dünyayı alışılmadık şekilde vuran depremlerde sigortalı hasar 49 milyar dolar
olarak kaydedilmiştir.
Sigma’nın raporuna göre, 2010 yılındaki hasar 226 milyar dolar olup, bir önceki yıla
göre yüzde 142 artış görülen 116 milyar dolarlık sigortalı hasara rağmen, risk yönetimi ve afet
sonrası kurtarma finansmanlarında sigorta sektörü önemli rol oynamıştır. Swiss Re Ekonomi
Başkanı Kurt Karl, “2011 yılında olağanüstü ve yıkıcı katastrofik olaylar yaşandı. Japonya,
Yeni Zelanda, Türkiye’de yaşanan depremlerin yanı sıra Avustralya ve Tayland’daki sel
felaketleri büyük ölçüde hasarlar meydana getirirken, aynı zamanda binlerce insanın hayatına
da mal oldu” şeklinde açıklama yapmıştır.
Japonya’nın deprem sigorta korumasının düşük seviyelerde görülmesi, maliyetlerin
yüzde 17’sini sigorta sektörünün üstlenmesine neden olmuş, Japonya depreminin ekonomideki
zararı 35 milyar dolar olduğu belirtilerek, ‘en pahalı deprem’ olarak kayıtlara geçmiştir.
Swiss Re, 2011’in doğal afetlerden kaynaklanan sigorta ödemelerinin en yüksek
görüldüğü ikinci yıl olduğunu açıklamış, bu kapsamda en son kaydedilen rekor zarar miktarı
ABD’de Katrina kasırgasının da meydana geldiği 2005 yılında olduğu ve Kasırgalar sebebiyle
sigorta şirketlerinin 123 milyar dolarla rekor zarar ödemesi yaptığı görülmüştür.
Dünyada son 10 yıldır, her yıl 820 afet olmaktadır. Münich Re’nin de paylaştığı verilere
göre, 2011 yılının, kötü hava şartlarıyla; sellerden mega kasırgalara ve muazzam kar
fırtınalarına, öldürücü tornadolardan kıtlığa neden olan kuraklıklara kadar rekor kıran bir yıl
olduğunu göstermektedir (Şekil 16).
Münich Re’nin yaptığı jeolojik risk araştırmaları sonucuna göre, son on yıldır, her yıl
ortalama 820 doğal afet kaydedilmiş olup,. Kıtalara göre dağılıma bakıldığında Asya’da 240,
Amerika’da 290, Avrupa’da 150, Afrika’da 80, Avustralya’da 60 doğal felaket gerçekleştiği
belirtilmektedir. 22 Şubat’ta gerçekleşen Yeni Zelanda depremi, 11 Mart’ta Japonya’yı vuran
deprem ve ardından gelen tsunami, nisan ayında Amerika’yı etkisi altına alan hortum felaketi,
Tayland’da ağustostan kasıma kadar etkileri görülen sel felaketi, Doğu Afrika’daki yaklaşık bir
sene süren kuraklık 2011’in en çarpıcı iklim felaketleri olarak kayıtlara geçmiştir.
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Şekil 15: 1980-2011 Yılları Arasındaki Doğal Afet Sayıları

Şekil 16: Dünya Son Yüzyılda En Çok Can Kaybı ve Zarara Yol Açan Afetler
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Tarihin en maliyetli depremi 11 Mart’ta meydana gelen Japonya depremidir. Ülke
tarihinin en büyük doğal afeti olarak tanımlanan olay, 2011 yılında meydana geldi ve deprem,
Japonya’yla çevresini 9 büyüklüğünde sarsmıştır. Sigortalı hasar maliyeti 35- 40 milyar doları
bulan depremde kaydedilen ölü sayısı ise yaklaşık 16 bin olarak belirtilmiştir. Japonya bir
deprem ülkesi olmasına rağmen, afetlerin hiçbiri ekonomik açıdan bu kadar yıkıcı olmamıştır.
Yeni Zelanda’daki Christchurch’ün 25 kilometre batısında meydana gelen 7.0
büyüklüğündeki deprem, North Island’dan dahi hissedilmiş olup, 2011 yılındaki bu deprem
2010 yılında yaşanan depremin artçı şoku olarak belirtilmiştir. Bu depremde hiç ölüm meydana
gelmemiş olmasına rağmen, sigortalı hasar maliyeti 5 milyar doları bulurken, toplam hasar 6,5
milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
Dünyanın en eski sigorta borsası olan Londra merkezli Lloyds, Amerika’da yaşanan
Katrina kasırgasından sonra 2011 yılında 823 milyon dolarlık bir zarar yaptığını açıklamıştır.
Şirketin 2010’daki kârı 3,5 milyar dolarken Dünya genelinde yaşanan felaketler sigorta
şirketlerine pahalıya patlamış, Japonya’daki deprem ve tsunami gibi doğal felaketler de
bankanın yatırım gelirlerini azaltmıştır. Lloyds’un CEO’su Richard Ward basına yaptığı
açıklamada, “Hiç kuşkunuz olmasın, 2011 yılı sigorta sektörü için zor bir yıldı. Bu bakımdan
yaşanılan kayıp şaşırtıcı değil ancak bu olay bizim burada ne yaptığımızı gösterir. Halka yardım
edip, işletmelerin felaket sonrası yeniden yapılanmalarını sağlayacağız. Ayrıca bu kayba
rağmen, güçlü gözetim ve profesyonelliğimizle finansal gücümüzü sürdüreceğiz. Ancak hayal
kırıklığına uğradığım bir nokta var ki 2011 yılında yaşanan olağanüstü felaketler sebebiyle
sigorta oranları yeterli cevabı veremedi” açıklamasını yapmıştır.
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Uygulamalar
1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve zorunlu deprem sigortası hakkında
detaylı bilgiler toplayınız.
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Uygulama Soruları
1) Zorunlu deprem sigortalarının kapsamını öğreniniz.
2) Zorunlu deprem sigortasında sigortalının sorumluluğunu inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sigorta kavramı ve sigorta sözleşmesi ve sigorta sorumluluğunun başlangıcı,
sigortacının sorumluluğunun başlangıcı, sigorta ettirenin yükümlülüğü hakkında bilgi verildi.
Sigorta sözleşmesi türleri açıklandı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) görev ve
yapısı ve kurum tarafından verilecek teminatlar anlatıldı. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili
kurallar ve zorunlu deprem sigortasının kapsamı incelendi.
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Bölüm Soruları
1) Sigorta ve sigortacılık kavramlarını kısaca açıklayınız.
2) Sigortacılık faaliyetlerinin yasal çerçevesini düzenleyen kanun hangisidir?
3) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun görevi nedir?
4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesi nasıl
tanımlanmıştır?
5) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1421. madde sigortacının sorumluluğunun
başlangıcı nasıl ifade edilmiştir?
6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanan sigorta türleri nelerdir?
7) 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nun amaç ve kapsamı nedir?
8) 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nda belirtilen DASK’ın açılımı nedir?
9) 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’nda 7. maddede DASK tarafından verilecek
teminatlar nasıl tanımlanmıştır?
10) Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran sigortalının sorumluluğunu açıklayınız.
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Yararlanılan Kaynaklar
www.acikders.org.tr / Sigortacılığın Kökenleri ve Türkiye’deki Gelişim Süreci
www.anayasa.gov.tr
www.mevzuat.gov.tr
www.dask.gov.tr
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6. AFET AMAÇLI KENTSEL DÖNÜŞÜM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
 Afet Amaçlı Kentsel Dönüşüm (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun)


Afet Amaçlı Kentsel Dönüşümün Temelleri



Rezerv Yapı Alanı, Riskli Alan ve Riskli Yapı



Riskli Alanlar ve Riskli Yapıların Tespiti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile
yasal çerçevesi belirlenmiş afet amaçlı kentsel dönüşümün bu kanunun çıkmasına kadar olan
kentsel dönüşüm yasalarından ve projelerinden farkı nedir?
2) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un
amacı ve bu kanunun uygulanmasında sorumluluğu olan kurumlar nelerdir?
3) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
kapsamında rezerv yapı alanı, riskli alan ve riskli yapı tanımları nelerdir?
4) Rezerv yapı alanının tespiti neye göre yapılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun

6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun’un amacının
öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’u
inceleyerek

Rezerv Yapı Alanı, Riskli
Alan ve Riskli Yapı
Kavramları

Rezerv yapı alanı, riskli alan
ve riskli yapı kavramlarının
tanımlarının öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’u
inceleyerek

Rezerv Yapı Alanının
Tespiti

Rezerv yapı alanının
tespitinde uygulanacak usul
ve yetkili organların
öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Kanun’un Uygulama
Yönetmeliği’ni inceleyerek

Riskli Alanların Tespiti

Riskli alanların tespitinde
uygulanacak usul ve yetkili
organların öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Kanun’un Uygulama
Yönetmeliği’ni inceleyerek

Riskli Yapıların Tespiti

Riskli yapıların tespitinde
uygulanacak usul ve yetkili
organların öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Kanun’un Uygulama
Yönetmeliği’ni inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun



6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği



Afet amaçlı kentsel dönüşüm



Rezerv yapı alanı, riskli alan ve riskli yapı kavramları



Rezerv yapı alanının tespiti



Riskli alanların tespiti



Riskli yapıların tespiti
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Giriş
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile
yasal çerçevesi belirlenmiş afet amaçlı kentsel dönüşümün, bu kanunun çıkmasına kadar
olan kentsel dönüşüm yasalarından ve projelerinden farkı tapusu olan veya olmayan hak
sahiplerinin haklarının korunması ve mağdur edilmemesi olarak ifade edilebilir.
Bu kanun kapsamında kanunun uygulanmasında adı geçen kurumlar, riskli
alan/riskli yapı kavramları ve belirlenmesinde yetkili kurumlar, riskli alan içinde kalan
yapıların yıkılıp yıkılmayacağı, yıkımın kimin yapacağı, dönüşümde belediyelerin mali
yükümlülükleri gibi hususlar belirlenmiştir.
Kent; sosyoekonomik ve kültürel özellikleri, yönetim durumu ve nüfusu bakımından
kırsal alanlardan ayırt edilen, hem tarımsal hem de tarım dışı üretim, dağıtım ve denetim
işlevlerinin toplandığı, teknolojik gelişme derecelerine göre belirli bir büyüklük,
heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varmış; cemiyet tipi ilişkilerin olduğu, doğurganlık
oranının kırsal kesime göre düşük kaldığı; çekirdek aile tipinin, ikincil toplumsal ilişkilerin,
toplumsal farklılaşma, uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu; eğitim ve öğretimin
yoğunlukla yapıldığı yerleşim alanları olarak tanımlanabilir.
Kentleşme ise dar anlamda, kent sayısının ve şehirlerde yaşayan nüfusun artmasını
anlatır. Kentsel nüfus, doğumlarla ölümler arasındaki farkın doğumların lehine olması
sonucunda ve aynı zamanda köyler ile kasabalardan gelenlerle, yani göçlerle artar.
Gelişmekte olan ülkelerin şehirlerinde, doğurganlık eğilimleri azaldığından, şehirleşme
daha çok köylerden şehirlere olan nüfus akımıyla beslenir. Kentleşme yalnızca bir nüfus
hareketi değildir. Toplumun, sosyal ve ekonomik değişmelere de ayak uydurmasıdır. Şu
hâlde kentleşme için sadece demografik bir tanım vermek yanlıştır. Kentleşme geniş
anlamıyla; sanayileşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak şehir sayısının artması ve
bugünkü şehirlerin büyümesi sonucunu doğuran; toplum yapısında artan oranda
örgütleşme, iş bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde şehirlere özgü
değişikliklere yol açan bir nüfus birikimidir.
Bir kentin kurulması veya var olan kentin geliştirilmesi için; kent alanının fiziki ve
coğrafi durumunu, zemin koşullarını, doğa ve diğer kent ve yerleşim yerleri ile olan
ilişkilerini de göz önüne alarak orada sağlıklı, düzenli ve estetik bir yapılaşma
planlanmalıdır. Bu planlama imar planları aracılığı ile yapılır. İmar planlarına göre yerleşim
sağlandığında konut alanları, ticaret merkezleri, sanayi ve sosyal yaşam olanakları
dengelenerek uzun vadeli sağlıklı, düzenli ve estetik bir kent yaşamı oluşturulur. Doğaldır
ki iyi planlanmış alanlar bile aradan uzun süre geçtikten sonra yetersiz kalabilir veya kent
dokusu eskiyebilir ya da bozulabilir yahut doğal afet tehlikesi ortaya çıkabilir. Bu sebeplerle
değişiklik veya dönüşüm gerekebilir (Öngören ve Çolak, 2015).
Ancak bir bölge, imar planı bulunmadan yerleşime açılmışsa ya da yapılan imar
planlarına aykırı biçimde yerleşim ve yapılaşma söz konusu olmuşsa; o durumda insan
yaşamı için tehlikeli bir süreç başlamıştır. Ya deprem, sel gibi afetlere açık bir yerleşim
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veya yapılaşma söz konusudur ya da sanayi alanları ile konut alanlarının iç içe girdiği,
insanların sosyal ilişki ve dinlenme alanlarının yetersiz olduğu sağlıksız kentleşme söz
konusudur. Çirkin ve estetikten uzak bir yapılaşma da yaşam keyfini azaltır, insanları
uzaklaştırır. Doğanın ve doğal kaynakların kötü kentleşme sebebiyle -kısa sürelerde
yenilenemez şekilde- zarar gördüğü de unutulmamalıdır.
Kentsel dönüşüm; yapılaşma sürecinde imar planı bulunmayan ya da imar planlarına
aykırı yapılanmış yerlerin, imar planlama faaliyetlerinin temel amaçlarına uygun hâle
getirilmesi için iyileştirilmesi ve eskiyen, bozulan kent dokusunun yenilenmesinin toplu
adıdır. İmar; bir yeri ele alıp, hayat şartlarını iyi yaşamaya uygun hâle getirmektir. İmar
planlaması ise, imar edilecek alanın tüm temel özelliklerini haritaların veya dijital
ortamların üzerinde gösterip, alandaki yerlerin kullanım biçimlerinin belirlenmesidir. İmar
planlaması ile elde edilecek iyi yaşam; düzenli, sağlıklı ve estetik olma unsurlarını
kapsamaktadır.
İmar planlama faaliyetlerinin temel amaçları olan düzenli, sağlıklı ve estetik bir
yaşamın ve şehirleşmenin sağlanması hedefi, plansız ya da plana aykırı yapılaşan alanlarda
gerçekleştirilemez. Planlı kentleşme hedeflerinden uzak yapılaşmış yerlerin bu
olumsuzluğunun giderilmesi kentsel dönüşüm yoluyla sağlanmak istenmektedir. Bu
bağlamda kentsel dönüşüm uygulamaları, plansız ya da plana aykırı yapılaşmış yerleşim
yerlerinin, düzenli, sağlıklı ve estetik bir kimliğe kavuşturulmasına yönelik imar
iyileştirmeleri olarak karşımıza çıkar. Yapılaşmış bir yerleşim yerinin imar sorunları
çözülmek suretiyle, o yerin düzenli, sağlıklı ve estetik bir kimliğe kavuşturulmasına yönelik
idari uygulamalara da kentsel dönüşüm denir.
Kentsel dönüşümü sağlayabilecek birkaç önemli araç vardır. Bunlar kent
planlaması, kentli olma bilinci ve hukuki düzenlemedir (Öngören ve Çolak, 2015).
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6.1. Kentsel Dönüşümün Hedefleri
Bilimsel çevrelere göre kentsel dönüşüm, beş temel amaca hizmet etmek üzere
tasarlanmalıdır:
1. Kentin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri arasında doğrudan bir ilişki
kurulmalıdır. Kentsel alanların çöküntü alanı hâline gelmesindeki en önemli nedenlerden birisi
toplumsal çökme ya da bozulmadır. Kentsel dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın
nedenlerini araştırmalı ve bu bozulmayı önleyecek önerilerde bulunmalıdır.
2. Kentsel dönüşüm kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli
değişim ihtiyacına cevap vermelidir. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla
büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik,
çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara göre, kent parçalarının yeniden geliştirilmesine olanak
sağlamalıdır
3. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma yaklaşımını ortaya
koymalıdır.
4. Fiziksel ve toplumsal bozulmanın yanı sıra, kentsel alanların çöküntü bölgeleri hâline
gelmelerinin en önemli nedenlerinden birisi, bu alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesidir.
Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve toplumsal çöküntü alanları hâline gelen kent parçalarında
ekonomik canlılığı yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece kentsel refah ve yaşam
kalitesini artırmayı amaçlamalıdır.
5. Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan
kaçınmaya yönelik stratejiler ortaya konulmalıdır.

6.2. Kentsel Dönüşümde Kullanılan Uygulama Biçimleri
Kentsel dönüşüm; mevcut kent yapısının yenilenmesi açısından pek çok uygulama
biçimlerini içeren genel bir kavramdır. Ancak bu uygulama biçimlerinin tanımlanmasında pek
çok farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni dünyanın farklı ülkelerindeki
bilim insanlarının çeşitli isimlerle tanımladığı bu uygulama biçimlerinin Türkçeye
çevrilmesinde uzman kişi ve kurumların oluşturduğu bir dil birliğinin olmamasıdır. Kentsel
dönüşümün içinde barındırdığı dokuz farklı uygulama biçimi aşağıdadır:


Yenileme (renewal)



Sağlıklaştırma (rehabilitation)



Koruma (conservation



Yeniden canlandırma (revitalization)



Yeniden geliştirme (redevelopment)
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Düzenleme (improvement)



Temizleme (clearance)



Boşlukları doldurarak geliştirme (infill development)



Tazeleme - parlatma (refurbishment)

Bunların en sık kullanılanları olan yenileme, yeniden geliştirme, rehabilitasyon,
entegrasyon ve yeniden canlandırmayı aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz:
Yenileme, sorunlu alanlara büyük ölçekli yapılan müdahalenin adıdır.
Sağlıklaştırmanın ve yeniden yapmanın iç içe geçmiş olduğu bir uygulama yapılarak kentsel
mekânların sorunlarının giderilmesi yoluna gidilir. Kentsel yenilemeler, geniş kapsamlı
projelendirmeler kapsamında yapılır. Kentsel yenilemelerde kamusal güç kullanımı ve kamusal
katkılar belirgindir.
Yeniden geliştirme, ciddi olarak bozulmuş ve korunacak değeri olmayan yapıların
bulunduğu bölgelerde kabul edilen bir yaklaşımdır. Yerel yönetimler için bu yaklaşım, arazinin
maksimum kullanımı, alana ve şehir merkezine daha yüksek gelir grupları ve bunların
aktivitelerinin gelmesi ile avantajlı görünüyor. Yeniden geliştirme yaklaşımı, genellikle orijinal
kent nüfusunun kentin başka bir kısmına yerleştirilmesini öngörüyor. Bu da ağır sosyal ve
çevresel maliyetler taşıyor. Kiracılar, mal sahipleri ve iş sahipleri için mahallenin yıkımı, sosyal
ve psikolojik kayıplara neden olurken, sadece eski binaların değil, işlevsel bir sosyal sistem de
ortadan kaldırılıyor, ailelerin, arkadaşların dağılmasının özellikle yaşlı insanlara çok zarar
verdiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Gelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunun artık
kullanmadığı bu yöntem, gecekondu mahallelerinin kentin başka bir yerinde yeniden
oluşmasını engelleyemiyor. Bununla birlikte birçok gelişmekte olan ülkede, konut koşullarını
iyileştirmek ve şehir merkezi alanlarını modernize etmek için tek uygun yol olarak kabul
ediliyor. Yeniden geliştirme yöntemi, kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, alt yapı getirilmesi
ve kamu tesislerinin yapılması için harcanan tutarlar hesaba katıldığında pahalı bir yöntemdir.
Yerel yönetimlerin kendi başlarına çözemeyecekleri kadar büyük yatırımlara ihtiyaç
duyulduğundan devlet desteği gerektirmektedir.
Rehabilitasyon, planlı olarak gelişmiş ancak zamanla yıpranmış, yoğunluğu artmış ve
işlevlerini yerine getiremeyen bölgeleri tekrar değerli hâle getirme yöntemidir. Mevcut
bölgenin yapısının korunarak, koruma, tamir ve restore edilmesi temeline dayanmaktadır.
Rehabilitasyonun bütün aşamalarında halkın katılımı beklenmekte olup bu yöntemin sosyal
yapıya etkisi ise iki farklı yönde gelişiyor. Kentsel dönüşüm sürecine giren bölgenin halkı
buradan uzaklaştırılıp, yerine üst ve orta sınıf alıcıların yerleşmesi “soylulaştırma” olarak
tanımlanırken bölge halkının burada ikamet etmeye devam etmesi hâline “zorunlu iyileştirme”
denilmektedir (Öngören ve Çolak, 2015).
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6.3. Afet Amaçlı Kentsel Dönüşümün Temelleri
16/5/2012 tarihinde kabul edilmiş olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı 1. maddede “Bu Kanunun amacı; afet riski
altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve
sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde açıklanmıştır
(Şekil 17).
Kanun afet kapsamına nelerin girdiğini belirtmemişse de afet kapsamına öncelikle
ülkemiz açısından depremin girdiğini söyleyebiliriz. Deprem dışında sel, aşırı yağmurdan
kaynaklanan su basması ve toprak kayması, yangın, tsunami gibi olaylar da 6306 sayılı Kanun
doğrultusunda kentsel dönüşüm uygulanabilecek ortamları sağlar.
2. maddede bu kanunun uygulanmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyeler,
il özel idareleri, TOKİ gibi kurumların sorumluluğu olduğunu belirtir.

Şekil 17: Kentsel Dönüşüme Dair Görünüm

6.4. Rezerv Yapı Alanı, Riskli Alan ve Riskli Yapı
Kanunun 2. maddesinin c bendinde rezerv yapı alanı “Bu Kanun uyarınca
gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya
İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak
Bakanlıkça (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) belirlenen alanları ifade eder.” şeklinde
tanımlanmıştır (Şekil 18).
Kanunun 2. maddesinin ç bendinde riskli alan “Zemin yapısı veya üzerindeki
yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığı’n
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teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılan alanı ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır
(Şekil 19).
(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 196 ncı maddesiyle bu
bentte yer alan “Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir)
6309 sayılı Kanun kapsamında riskli alan tanımına baktığımızda iki tip alan kentsel
dönüşümün konusudur.


Zemin yapısı sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alan.



Üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alan.

Bu iki alanı teknik olarak biraz açmak gerekmektedir.
Gerek zemin yapısı sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanda ve
gerekse üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanda
sadece riskli yapılar bulunmaz. Bu alanlarda zemin yapısına rağmen afetlerden etkilenmeyecek
sağlamlıkta yapılar olabilir ya da üzerindeki yapılaşma genel olarak afete dayanıksız olmakla
beraber burada afete dayanıklı olarak yapılmış sağlam binalar olabilir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 3.
maddesinin 7. bendinde; bu Kanunun uygulanması için belirlenen alanların sınırları içinde olup
riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan (yani risk taşımayan afete dayanıklı yapılardan)
uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenlerin de bu Kanun hükümlerine
tabi olacağı düzenlemesi vardı. Ancak bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal
edildiğinden sağlam yapıları riskli alanda yapılacak projenin içine yani uygulama alanı içine
almak için kamulaştırma yolu kullanılabilecektir.

Şekil 18: Rezerv Alan Uygulamasının Basındaki Yansımalarına Bir Örnek

133

Kanunun 2. maddesinin d bendinde riskli yapı “Riskli alan içinde veya dışında olup
ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve
teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

Şekil 19: Riskli Alan Uygulamasının Basındaki Yansıması
Tanımdan üç çeşit riskli yapı tipi ortaya çıkmaktadır:


Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapı



Yıkılma riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı



Ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı

6.5. Riskli Alanlar ve Riskli Yapıların Tespiti
15 Aralık 2012 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanan Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin adı “6306 sayılı
Kanun’un Uygulama Yönetmeliği” olarak değiştirilmiş ve 25 Temmuz 2014 tarihinde Resmî
Gazete’de yayınlanmıştır. Önceki yönetmelikteki bazı maddelerin fıkraları değiştirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin
birinci bölümünde Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar başlığı altında 1. maddede
yönetmeliğin amacı “Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve
rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya,
dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak
anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun
kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde açıklanmıştır.
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Şekil 20: Riskli Yapıların Tespitine Yönelik Teknik Çalışmalardan Görünüm
Yönetmeliğin ikinci bölümü rezerv yapı alanı ile riskli alanın tespitine yöneliktir.
Rezerv yapı alanının tespiti 4. maddede şöyle açıklanmıştır:
Madde 4 - (1) Rezerv yapı alanı;
a) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı hâlihazır haritasını,
b) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
c) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini ihtiva eden dosyaya istinaden,
Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(2) Rezerv yapı alanı:
a) Bakanlıkça resen belirlenebilir.
b) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya
istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.
c) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri
ihtiva eden dosyaya istinaden Bakanlıktan rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde bulunabilir.
Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince rezerv yapı alanı belirlenmesi talebinde
bulunulabilmesi için; bu talebin, talebe konu taşınmazların maliklerinin tamamının muvafakati
ile yapılması ve bu taşınmazların yüzölçümlerinin yüzde yirmi beşinin mülkiyetinin geliri
dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmek üzere, Bakanlığın uygun gördüğü,
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bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut da idareye veya TOKİ’ye devrine muvafakat edilmesi
gerekir.
(3) Maliye Bakanlığı rezerv yapı alanına ilişkin görüşünü otuz gün içinde bildirir.
Riskli alanın tespiti 5. maddede şöyle açıklanmıştır:
MADDE 5 – (1) Riskli alan;
a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol
açma riski taşıdığına dair teknik raporu,
b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,
c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa uygulama
imar planını,
ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,
d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi hâlinde
yerbilimsel etüt raporunu,
f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri
ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar
Kuruluna sunulur.
(2) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya
istinaden Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir.
(3) Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk
tüzel kişileri, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Bakanlık
veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa
iletilir.
(4) Bir alanın riskli alan olarak tespit edilebilmesi için alanın büyüklüğünün asgarî
15.000 m2 olması gerekir. Ancak, Bakanlıkça uygulama bütünlüğü bakımından gerekli
görülmesi hâlinde, parsel veya parsellerin büyüklüğüne bakılmaksızın ve 15.000 m2 şartı
aranmaksızın riskli alan tespiti yapılabilir.
(5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on beş gün
içerisinde bildirir.
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6.6. Riskli Yapıların Tespiti, İtirazların Değerlendirilmesi ve Yıkım
İşlemleri
6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin üçüncü bölümü riskli yapıların
tespiti, itirazların değerlendirilmesi ve yıkım işlemleri hakkında bilgi vermektedir. 6. maddede
riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar şu ifadelerle belirtilmiştir:
(1) (02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 3.
maddesiyle değişen şekli.) Riskli yapılar;
a. Bakanlıkça,
b. İdarece,
c. Bakanlıkça lisanslandırılan,
1. Kamu kurum ve kuruluşları,
2. Üniversiteler,
3. Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler,
4. Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem mühendisliğinin
gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,
5. 29.06.2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre Bakanlıktan
izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile laboratuvar kuruluşları,
6. 27.01.1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
uyarınca, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve
kuruluşlar tarafından tespit edilir. Lisanslı kurum ve kuruluşlar herhangi bir alan ile sınırlı
olmaksızın ülke genelinde riskli yapı tespiti yapabilir.
(2) (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 2.
maddesiyle değişen şekli.)Üniversiteler hariç olmak üzere, lisanslandırılan kurum ve
kuruluşlarda riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili
meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış
olmaları, Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek
eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az
yetmiş puan alarak katılım belgesi almış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir.
Lisans başvurusunda, riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak en az bir inşaat
mühendisine ait yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler ile riskli yapı tespitinin Kanuna ve bu
Yönetmeliğe uygun olarak yapılacağına dair taahhütname alınır. Lisans başvurusunda bu
belgelerden başka herhangi bir belge istenmez. Yapılan lisanslandırma beş yıl için geçerlidir.
Bu sürenin sonunda vize edilmeyen lisans belgesinin kullanımına izin verilmez. Vize işlemleri
için, mevcut lisans belgesinin geçerlik süresinin bitiminden en az bir ay önce başvuruda
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bulunulur. Lisanslandırılan kurum ve kuruluşlarda riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında
görev alacak mühendislerin herhangi bir sebeple değiştirilmesi hâlinde görevlendirilen yeni
mühendise ait bilgi ve belgelerin en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirilmesi gerekir.
(3) (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 2.
maddesiyle değişen şekli.) Lisanslı kurum ve kuruluşların;
a. Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunduğunun tespit edilmesi,
b. Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi,
c. Taahhüde ve gerçeğe aykırı olarak, risksiz bir yapının riskli veya riskli bir yapının
risksiz olarak tespit edilmesi veyahut mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu
hazırlanması,
ç. Riskli yapı tespiti neticesini etkilemeye yönelik olarak, yapıya ilişkin verilerin eksik
ve yanlış alınarak hesaplama yapılması sebebiyle daha önce yazılı olarak uyarılmış olması,
d. Riskli yapı tespitini sürüncemede bırakacak şekilde, 7. maddenin dördüncü
fıkrasındaki otuz günlük süre içinde, riskli yapı tespit raporundaki eksikliklerin düzeltilerek
raporun Müdürlüğe sunulmaması, hâllerinde lisansı Bakanlıkça iptal edilir.
Lisansı iptal edilen kurum ve kuruluşlar için beş yıl süre ile yeni bir lisanslandırma
yapılmaz. Lisansı iptal edilen kuruluşun ortakları, bu kuruluştaki hisselerini devretseler dahi,
beş yıl süre ile başka bir lisanslı kuruluşa ortak olamazlar, riskli yapı tespitinde görev alamazlar
ve bu ortakların kurdukları kuruluşlara lisans verilmez. Lisansın iptaline sebep olan mühendisin
beş yıl süre ile başka bir lisanslı kurum ve kuruluşta görev almasına izin verilmez. Lisansın
iptaline sebep olan mühendisin durumu ilgili meslek odasına bildirilir. Meslek odası, bu
mühendis hakkında kendi mevzuatına göre işlem yapar. Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı
belge sunduğu tespit edilen lisanslı kuruluşun ortakları ve yöneticileri hakkında, gerçeğe aykırı
olarak riskli yapı tespiti yapan lisanslı kuruluşun ortakları, yöneticileri ve tespiti yapan
mühendisi hakkında ve mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlayan
lisanslı kuruluşun ortakları, yöneticileri ve tespiti yapan mühendisi ile tespit talebinde bulunan
malik hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri
uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Lisansı iptal edilen kurum ve
kuruluşlar, yeni riskli yapı tespiti işi almamak kaydıyla, daha önce hazırladıkları raporlarında
Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe tespit edilen
eksiklikleri tamamlayıncaya kadar faaliyetlerine devam ederler.
(4) Bakanlık, riskli yapı tespitine ilişkin faaliyetleri denetleme yetkisine sahiptir.
(5) (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 2.
maddesiyle değişen şekli.)Üniversiteler hariç olmak üzere, lisanslı kurum ve kuruluşlarda riskli
yapı tespitinde görev alacak mühendislerin katılacağı eğitim ve sınav Bakanlığı’n belirlediği
usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Eğitim programlarına katılıp
katılım belgesi almayan mühendisler riskli yapı tespitinde görev alamaz.

138

(6) Lisans belgesi; A-4 formatında birinci sınıf hamur kâğıt üzerine, EK-1’deki şekil ve
muhtevada düzenlenir.
(7) Riskli yapıya ve lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara ilişkin iş ve işlemler
Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi ile de takip edilebilir. Lisanslandırılmış kurum ve
kuruluşlara yapılacak bildirimler ve tebligatlar elektronik ortamda da yapılabilir.

Şekil 21: Riskli Yapılara Dair Görünüm

6.6.1. Riskli Yapıların Tespiti ve İtiraz
6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde riskli yapıların tespiti
şu ifadelerle belirtilmiştir:
(1) Riskli yapılar, Ek-2’de yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara
göre tespit edilir. Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine
girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet
etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında
yapılır. İnşaat hâlinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının
yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez.

(2) Riskli yapıların tespiti;
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a) Öncelikle yapı malikleri veya kanunî temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine
ait olmak üzere yaptırılır. Maliklerce yapılacak riskli yapı tespiti talebi, tapu belgesinin ve
kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılır. 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu
uyarınca kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa üzerinde
fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa
üzerindeki yapının başkasına ait olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması hâlinde,
riskli yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.
b) Bakanlıkça, süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden istenebilir.
Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya
yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de
isteyebilir.
(3) İtiraz üzerine yeniden rapor tanzim edilmesi gereken hâller ve raporun gerçeğe aykırı
düzenlendiğinin tespit edilmesi hâlleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet riskli
yapı tespiti raporu düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit talebi
üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu düzenlenip düzenlenmediğini
elektronik yazılım sistemi üzerinden kontrol eder. Elektronik yazılım sistemi üzerinden yapı
kaydı oluşturulduktan sonra iki ay içerisinde riskli yapı tespitinin yapılmaması hâlinde
oluşturulan yapı kaydı elektronik yazılım sisteminden silinir. Riskli yapı tespit raporunda,
tespite konu binanın Ulusal Adres Veri Tabanı’nda belirtilen adresinin ve bina kodunun yer
alması zorunludur.
(4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç on
iş günü içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu
yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe gönderilir. Raporlar Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde Müdürlükçe incelenir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmesi hâlinde gerekli
düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen kurum veya kuruluşa iade edilir. Yapılan
incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok ise, riskli yapılar, Müdürlükçe en geç on iş
günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne
bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe,
riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksikliklerin tamamının, raporu düzenleyen kurum
veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe
sunulması zorunludur (Şekil 22).
(5) İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine
karşı tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe
itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması
gerektiği de belirtilmek suretiyle, ayni ve şahsi hak sahiplerine 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı
Tebligat Kanunu’na göre tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat yazılı olarak veya elektronik
ortamda Müdürlüğe bildirilir.
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Tapuda kayıtlı malikin ölmüş olması hâlinde, Bakanlık veya Müdürlük tebligat işlemleri
için Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre mirasçılık belgesi çıkartmaya yetkilidir.”

Şekil 22: Kentsel Dönüşümün Evreleri
6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde riskli yapılara
itiraz yöntemi şu şekilde düzenlenmiştir:
(6) Riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde
riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.
(7) Riskli yapının bulunduğu ilde itirazı değerlendirecek teknik heyetin teşkil edilmemiş
olması hâlinde, itiraz dilekçeleri ile itiraz edilen tespite ilişkin raporlar, riskli yapının bulunduğu
yerdeki Müdürlükçe, o il için yetkilendirilmiş teknik heyetin bulunduğu ildeki Müdürlüğe
gönderilir.
(8) Riskli yapı tespitinin, itiraz üzerine değişmesi hâlinde, durum aynı şekilde ilgili tapu
müdürlüğüne bildirilir.
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Uygulamalar
1) Dünyadan kentsel dönüşüm projesi uygulamalarını araştırınız.
2) İzmir’de Kadifekale heyelan bölgesindeki kentsel dönüşüm projesini araştırınız.
(Konuya ilişkin kaynak http://kisi.deu.edu.tr/yunusemre.ozer/KENTSEL%20DONUSUM.pdf
adresinden indirilebilir.)
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Uygulama Soruları
1) Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine örnekler veriniz.
2) 1980’lere kadar kentsel dönüşümün felsefesi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı
belirtildi. Kanun kapsamında rezerv yapı alanı, riskli alan ve riskli yapı kavramları açıklandı.
6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği kapsamında rezerv yapı alanının, riskli alanların
ve riskli yapıların tespitinde uygulanacak usul ve yetkili organlar öğrenildi.
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7. RİSKLİ YAPILARIN YIKIMI
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Giriş
Afet amaçlı kentsel dönüşümde uygulanacak temel kanunun 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun olduğu önceki bölümlerde belirtilmişti.
6306 sayılı Kanun’un ortaya çıkmasını sağlayan, özellikle 1999 yılında İzmit, Sakarya ve
Düzce’de gerçekleşen depremlerdir. Ancak 1999 yılından sonra aradan bir-iki yıl geçince
küllenmeye başlayan deprem korkusu, bu Kanunun bir an önce çıkarılması gerekliliğini bir
müddet unutturmuşsa da sonrasında 2011 yılındaki Van Depremi, süreci tetiklemiş ve 2012
Mayısında Kanun çıkarılmıştır (Öngören ve Çolak, 2015).
Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından (Bakanlığa, belediyelere,
il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine
veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlar) Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl
Müdürlüğü’ne bildirilir. Müdürlük raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış hususların
bulunması hâlinde raporlar ilgilisine iade edilir, diğer raporlar ise ilgili tapu müdürlüğüne
bildirilir. Kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı tespit raporunun kesinleşmesi ile afet riski
taşıdığına karar verilen yapılar için sonraki işlem, bu yapıların yıkılması sürecidir. Yani
yapıların yıkım süreci, riskli yapı tespit raporunun kesinleşmesi ile başlar. Bu yapıların
yıktırılması için kat maliklerine 60 günden az olmamak kaydıyla yıkım süresi belirlenir. Yıkım
yapılacak yapının üzerinde ipotek olması yıkıma engel değildir, yapı yıkıldıktan sonra da
ipotekler hisseler üzerinden devam edecektir. Söz konusu sürede yapının yıkılıp yıkılmadığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlükleri tarafından kontrol edilir. Belirlenen sürede,
binanın yıktırılmadığı tespit edilirse, kat maliklerine, binayı yıktırmaları için 30 günden az
olmamak kaydıyla ek bir süre ve bu süre içerisinde binanın yıktırılmaması durumunda idari
makamlar tarafından yıkım işleminin yaptırılacağını belirten tebligat gönderilir.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Kanun)



Riskli Yapıların Yıkımı (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Riskli Yapıların Yıkımı
Kamulaştırma Durumu

 Maliklerin Kendi Aralarında Anlaşmaları Durumu ve Anlaşmanın Dışında Kalan
Maliklerin Arsa Paylarının Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Riskli olduğu tespit edilen yapıların yıkım süreci nasıl olmaktadır?
2) 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin taşınmazların değerinin tespiti
başlıklı 12. maddesinde hangi ifadeler mevcuttur?
3) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6.
maddesine göre parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası
bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine esas karar alınmak üzere kat
malikleri kurulunun toplantıya çağrılması için gereken oran nedir?
4) Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile
anlaşma sağlanamaması hâlinde süreç nasıl işler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Riskli yapıların yıkımı

Riskli yapıların yıkım
sürecinin anlaşılması

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’u
inceleyerek

Yıkılmış olan riskli binanın
bulunduğu arsanın
maliklerin öngörülen süre
içerisinde anlaşamaması
hâlinde acele kamulaştırma
yoluna gidilmesi şartları

Yıkılmış olan riskli binanın
bulunduğu arsanın
maliklerin öngörülen süre
içerisinde anlaşamaması
hâlinde acele kamulaştırma
yoluna gidilmesi şartlarının
öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun’u
inceleyerek

6306 sayılı Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği’nin
taşınmazların değerinin
tespiti başlıklı maddesi

6306 sayılı Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği’nin
taşınmazların değerinin
tespiti başlıklı maddesinin
öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Kanun’un Uygulama
Yönetmeliği’ni inceleyerek

6306 sayılı Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği’nin
riskli yapıların bulunduğu
parseller ile riskli alanlar
hakkında uygulanacak
hükümler başlıklı 15.
maddesi

6306 sayılı Kanun’un
Uygulama Yönetmeliğinin
Riskli yapıların bulunduğu
parseller ile riskli alanlar
hakkında uygulanacak
hükümler başlıklı 15.
maddesinin öğrenilmesi

Ders notunu okuyarak, 6306
sayılı Kanun’un Uygulama
Yönetmeliği’ni inceleyerek
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Anahtar Kavramlar


Riskli yapıların yıkımı



Yıktırılan riskli binanın bulunduğu arazide acele kamulaştırma

 Yıkılmış olan riskli binanın bulunduğu arsanın maliklerin öngörülen süre içerisinde
anlaşamaması hâlinde acele kamulaştırma
 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin taşınmazların değerinin tespiti
başlıklı maddesi
 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin riskli yapıların bulunduğu
parseller ile riskli alanlar hakkında uygulanacak hükümler başlıklı 15. maddesi
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7.1. Riskli Yapıların Yıkımı
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun riskli
yapıları bulunduğu alanlarda dönüştürmek gayesindedir. Buna “yerinde dönüşüm” diyoruz.
Riskli alanlar ise yeniden kurgulanacak, bir kısım konutlar ve işyerleri yeniden inşa edilecek,
yeni yapılanlar eski oturanlara verilecek, bir kısım bölge halkı da risksiz alanlara taşınacaktır.
Riskli alanların taşınacağı risksiz alanlara teknik olarak Kanun’da “rezerv yapı alanı” adı
verilmiştir.
Afet alanlarındaki kentsel dönüşümü düzenleyen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesinde şu düzenlemeye yer vermiştir:
“(1) Riskli yapıların yıktırılmasında ve bunların bulunduğu alanlar ile riskli alanlar ve
rezerv yapı alanlarındaki uygulamalarda, (yıkım konusu da dâhil) öncelikli olarak malikler ile
anlaşma yoluna gidilmesi esastır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik
olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu
yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.
(2) Uygulamanın gerektirmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilenler dışında olup riskli
yapıyı kullanmakta olan kişilere de birinci fıkra hükümleri uygulanabilir. Bu kişiler ile
yapılacak olan anlaşmanın, bunlara yardım yapılmasının ve enkaz bedeli ödenmesinin usul ve
esasları Bakanlığı’n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.
(2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 196 ncı maddesiyle bu
fıkrada yer alan “Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.)
(3) Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların
maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından
yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre
verilerek tebligatta bulunulur. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna
gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma
masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından
karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya
yaptırılır.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı
tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna
rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Uygulamanın
gerektirmesi hâlinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma iş ve
işlemlerini bizzat da yapabilir.”
Kanun’un bu düzenlemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 sayılı Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği’nin 8. maddesinde şu şekilde detaylandırılmıştır.
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(1) Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine
itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi hâlinde Müdürlük, gerekli
tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister.

(2) İdarece;
a. Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların yıktırılması yapı
maliklerinden istenilir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak
sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir.
b. Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin
müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin
kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım
sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati
aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir.
c. (a) bendinde verilen bu süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı
mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari
makamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta
bulunulur.

Şekil 23: Riskli yapıların yıkımına dair görünüm
ç. (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şekilde verilen süreler içinde riskli yapıların
maliklerince yıktırılmaması hâlinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve
verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve maliklere verilen
süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir.
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(3) İkinci fıkra uyarınca maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma
işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere,
mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
(4) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini engelleyenler hakkında
İdarece veya Müdürlükçe tutanak tutulur ve bunlar hakkında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Riskli yapıların tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine dair
görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve
disiplin hükümleri uygulanır.
(5) Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli
yapının yıktırılması için ikinci fıkra uyarınca maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce,
güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun
19. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme
projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme
işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre
içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için
Müdürlüğe başvurulur.
(6) İdare, tahliye edilerek yıktırılan riskli yapılara ve tahliye veya yıkım işlemleri
gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde
Müdürlüğe bildirir. Yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça veya
Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır.
Yıkımda kamu yararı vardır. Bu yüzden yıkım için mal sahipleri veya binayı kullanan
kiracı, işgalci gibi diğer kişilerle öncelikle anlaşma yoluna gidileceği belirtilse bile, riskli
binalarda Bakanlık veya il müdürlükleri ya da yetkilendirilen belediyeler devreye gererek
inisiyatifi üstlenmektedir. Bu kurumlar, önce maliklere yıkımı kendilerinin yapması için 60 gün
süre vermekte, sonra yıkılmadıysa otuz günlük bir yasal ek süre daha vermekte, sonrasında
valiler ve kaymakamlarca binanın tahliye edilip yıkılmasını istemekte ve görevlendirmektedir.
Buna rağmen hâlâ yıkılmadıysa Bakanlık ya da yetkilendirilen belediyeler yıkım işlemini bizzat
yapmaktadır.
Belediyeler ve Devlet can kaybı riski olduğu için riskli binada vatandaşın oturmasına
bile bile izin veremez. Kanunun ve Yönetmeliğin mevcut hâline göre; yıkımın geciktirilmesi
yönünde takdiri ek süreler Devletçe verilemez. Çünkü bir deprem olursa ek süre veren veya
binanın boşaltımını yapmayan kamu görevlileri ve yöneticileri Türk Ceza Kanunu’na göre
taksirle adam öldürmekten; görevi ihmal suçlarından hapisle yargılanırlar. Bir de hukuk
mahkemelerinde açılan ölenlerin yakınlarının desteğinden yoksun kalma tazminat davalarıyla
karşı karşıya kalırlar.
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7.2. Kamulaştırma Durumu
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6.
maddesinin 2. fıkrasında şu ifadeler vardır:
(2) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın maliklerine yapılan tebligatı takip eden otuz
gün içinde en az üçte iki çoğunluk ile anlaşma sağlanamaması hâlinde, gerçek kişilerin veya
özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için Bakanlık, TOKİ veya İdare
tarafından acele kamulaştırma yoluna da gidilebilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak olan
kamulaştırmalar, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin
ikinci fıkrasındaki iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır ve ilk taksit
ödemesi, mezkûr fıkraya göre belirlenen tutarların beşte biri oranında yapılır. Tapuda mülkiyet
hanesi açık olan taşınmazlar ile mirasçısı belirli olmayan, kayyım tayin edilmiş, ihtilaflı veya
üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş olan taşınmazların kamulaştırma işlemleri aynı madde
hükümlerine tabidir. Bakanlık, TOKİ veya İdare; kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi ve bu
Kanun uyarınca yapılacak diğer işlemler için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin
ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkilidir.
6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nin dördüncü bölümünde Değer Tespiti
ve Uygulama Alanında Hak Sahipliği konuları belirtilmiştir. Yönetmeliğin “Taşınmazların
Değerinin Tespiti” başlıklı 12. maddesinde aşağıdaki ifadeler mevcuttur:
(1) İlgili kurum, uygulama alanındaki taşınmazların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini
gösteren haritayı veya krokiyi yapar veya yaptırır ve bu taşınmazların maliklerini ve bunların
adreslerini tespit eder veya ettirir.
(2) Taşınmazın değeri; ilgili kurum bünyesinden en az üç kişiden teşkil olunacak kıymet
takdir komisyonları marifetiyle veya hizmet satın alınmak suretiyle tespit edilir.
(3) Taşınmazın değeri; taşınmaz değerleme konusunda uzman kişi, kurum veya
kuruluşlardan bilgi alınarak ve mahallin emlak alım satım bürolarından alınacak bilgilerden de
faydalanılarak, 04.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11. maddesindeki
esaslara göre tespit edilir.

7.3. Maliklerin Kendi Aralarında Anlaşmaları Durumu ve Anlaşmanın
Dışında Kalan Maliklerin Arsa Paylarının Durumu
Riskli yapıların yıktırılmasının ardından “Riskli yapıların bulunduğu parsellerde, riskli
alanlarda ve rezerv yapı alanlarında yapılacak uygulamalar” 6306 sayılı Kanun’un Uygulama
Yönetmeliği’nin 15. maddesinde belirtilmiştir.
(1) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında
öncelikle maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu
uygulamalara ilişkin iş ve işlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür.
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(2) Riskli yapılarda, Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tevhit
edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,
yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer
usuller ile yeniden değerlendirilmesine esas karar alınmak üzere, yöneticinin veya denetçinin
veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır.
a) Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile
anlaşma sağlanamaması hâlinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na
kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer
gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır.
b) (a) bendinde belirtilen usule göre oybirliği ile anlaşma sağlanamaması durumunda,
yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu
ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince
imzalanır. En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu
toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde
bu kararın kabul edilmemesi hâlinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça
tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık
artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu
payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği
bildirilir.
Uygulama Yönetmeliği’nin 15. maddesinin 2 nolu bendine göre; üçte iki çoğunluk ile
alınan kararın dışında kalan 1/3 ya da daha azı azınlık maliklerin yapının içindeki bağımsız
bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere
anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı düzenlenmiştir. Anlaşmaya
katılmayan 1/3 içindeki maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının satış değerinin
tespiti için; önce 15. maddenin ikinci fıkrası uyarınca SPK’ya kayıtlı lisanslı değerleme
kuruluşunca riskli yapının değeri tespit edilmekte, ancak maddenin devamında ise anlaşmaya
katılmayan maliklerin arsa paylarının değerinin; Bakanlıkça tespit ettirilen rayiç arsa payı
değeri üzerinden belirleneceği düzenlenmektedir.
(3) Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; 15/A
maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara
açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç
bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki
çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır
veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların
kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.
(4) (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9.
maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.)
(5) Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, üzerindeki riskli binanın
yıkılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazın satışına karar verilmesi hâlinde, bu satışın
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öncelikle Bakanlığa veya Bakanlığı’n uygun gördüğü bağlı veya ilgili kuruluşuna veyahut da
İdareye veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir.
(6) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, Kanunun 6. maddesinin birinci fıkrası
uyarınca, arsa payları satın alınanlar ile 14. madde hükümleri çerçevesinde konut veya işyeri
sözleşmesi yapılabilir.
(7) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak
tespit edilmiş olması hâlinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya
sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir
(8) Bir parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak
tespit edilmiş olması hâlinde;
a. İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece riskli
olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak tespit
edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin haklarının
menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların maliklerinin
talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.
b. Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu yapıların
bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz, terk, ihdas
ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe resen yapılır veya yaptırılır.
(9) (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9.
maddesiyle değişen şekli.)Üzerindeki yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş
olması şartı ile tevhidi mümkün olan birden fazla parselin tevhid edilmesi ile terk, ihdas ve
tapuya tescil işlemlerine üzerindeki riskli yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı
ayrı sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu
parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş parsellerin, riskli
yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte değerlendirilebilmesi için, boş
parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması gerekir. Tevhidden sonra yapılacak
uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte
iki çoğunluğu ile karar verilir.
Yönetmeliğin bu düzenlemesi ve Kanunun 6. maddesi doğrultusunda riskli binanın
malikleri risk raporu çıkarıldıktan sonra bir genel kurul yapacaklar. Bu genel kurulda
bulabiliyorlarsa 2/3 çoğunlukla;
 parsellerin tevhit edilmesine,
 münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına,
 yeniden bina yaptırılmasına,
 payların satışına,

156

 kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine
karar verebileceklerdir.
Bu karar kapsamında arsa payı toplamında 2/3 malik çoğunluğu aslında her şeye karar
vermektedir. Bu kararlar arasında o ana kadar yapılan dükkânların durumu, yola cephe, bahçe
katı, ortak alanlardan yararlanma önceliği gibi çok çeşitli konular doğrultusunda şerefiye olup
olmayacağı, müteahhide alt katın dükkân olarak inşaat yapımı karşılığında verilmesi sonucu
hâlen dükkân olan dairenin malikine üst katlardan daire verilmesi gibi birçok çetrefilli konuda
kat malikleri anlaşabilir. Bu anlaşmalara katılmayan çoğu şerefiye sahibi daire sahipleri ve
azınlıkta kalıp, anlaşma dışı kalan maliklere 2/3 kararı resmî olarak yollanmakta ve karara
katılmaları için 15 gün süre verilmektedir.
(10) Riskli alanlarda;
a. (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9.
maddesiyle değişen şekli.)Malikler tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit
edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası
bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya
hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine,
b. Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından
yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin
en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
(11) (25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 9.
maddesiyle değişen şekli.)Uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi
bir afet riskinden dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni
yapı yapılması mümkün değil ise, uygulama alanındaki yapının yerine yapılacak yeni yapı,
uygulama alanı dışında başka bir parselde yapılabilir. Böyle bir durumda Kanundan
kaynaklanan hakların uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına dair uygulama alanının
bulunduğu ildeki Müdürlükten yazı alınır. Bu yazı Müdürlükçe ilgili belediyelere ve tapu
müdürlüklerine bildirilir
(12) Kanun kapsamında Bakanlıkça yürütülen uygulamalar neticesinden elde edilecek
gelir ve hasılat, Kanunun 7. maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüşüm projeleri
özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Kanun kapsamında İdare ve TOKİ ile gerçek veya özel
hukuk tüzel kişilerince yürütülen uygulamalardan elde edilen gelir ve hasılat dönüşüm projeleri
özel hesabına gelir olarak kaydedilmez. İdare ve TOKİ tarafından Kanun kapsamında yürütülen
uygulamalarda elde edilen gelir ve hasılat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere
İdare ve TOKİ’nin hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm
uygulamaları dışındaki işler için kullanılamaz. Ancak, İdare ve TOKİ tarafından yürütülen
uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmış ise, bu uygulamalardan elde edilecek gelir
ve hasılatın belirli bir oranının dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi
yönünde Bakanlık ile İdare veya TOKİ arasında protokol düzenlenebilir.
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Uygulamalar
1) Kentsel dönüşüm sürecinde karşılaşılan problemleri araştırınız
(Konuyla bağlantılı örnek materyal
https://www.csb.gov.tr/dosyalar/images/file/kentsel%20donusum.pdf adresinden indirilebilir)
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Uygulama Soruları
1) Kentsel dönüşüm sürecinde kurumsal yapının oluşturulamamasından kaynaklanan
sorunlar nelerdir?
2) Kentsel dönüşüm sürecinde yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar nelerdir?
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Bölüm Soruları
1) Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların
maliklerine en az kaç gün süre verilmelidir?
a) 15
b) 30
c) 45
d) 60
2) Süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı
olarak idareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar aşağıdakilerden
hangisi tarafından yıkılır veya yıktırılır?
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
b) Binayı yapan müteahhitler
c) Belediye
d) İl özel idaresi
3) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6.
maddesine göre maliklerin binanın yıkılıp yeniden yapımı konusunda kendi aralarında
anlaşabilmeleri için gereken çoğunluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dörtte üç çoğunluk
b) Üçte iki çoğunluk
c) Beşte dört çoğunluk
d) Onda dokuz çoğunluk
4) Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı
veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri
bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılabilir.
Doğru / Yanlış
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5) Üzerindeki bina yıkılmış olan arsanın malikleri arasında anlaşma sağlanamaması
hâlinde, gerçek kişilerin veya özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazlar için
Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından hangi yola başvurulabilir?
a) İmar planı değişikliği
b) Taşınmazın ihaleyle satılması
c) Acele kamulaştırma
d) Tapudan taşınmazın terkini
6) Yeterli çoğunluk sağlanarak maliklerin anlaşması hâlinde anlaşmaya katılmayan
maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının satış değerinin tespiti nasıl yapılır?
a) Binanın yapılış tarihindeki değer üzerinden hesaplanır.
b) Binanın yıkım masrafı üzerinden hesaplanır.
c) Emlak kuruluşlarının yaptığı arsa değerlemesine göre hesaplanır.
d) Bakanlıkça tespit ettirilen rayiç arsa payı değeri üzerinden hesaplanır.
7) Riskli binanın malikleri yapacakları genel kurulda yeterli çoğunluğa ulaşabilirlerse
aşağıdakilerden hangisine karar verebilirler?
a) Parsellerin tevhit edilmesine
b) Yeniden bina yaptırılmasına
c) Payların satışına
d) Hepsi
8) Maliklerin kendi aralarında anlaşamamaları hâlinde önce kamulaştırma yapma ve
sonrasında bu binayı yeniden yapma konusunda kimin yetkili olduğu kanunda belirlenmemiştir.
Doğru / Yanlış
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9) Yeterli çoğunlukla anlaşma sağlanması hâlinde anlaşmaya katılmayan maliklerin
bağımsız bölümleri kime ve hangi şekilde satılır?
a) Açık arttırmayla çoğunluk içerisindeki maliklerden olan kişilere
b) Açık arttırmayla üçüncü kişilere
c) İhaleyle üçüncü kişilere
d) Kapalı zarf usulüyle teklif veren şirketlere
10) Azınlıkta kalan maliklerin bağımsız bölümleri kanunda belirtilen kişilere
satılamazsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir?
a) Kamulaştırma usulüyle Hazine adına tescil edilir ve ilgili belediyeye tahsis edilir.
b) Tespit edilen rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile Hazine adına resen tescil
edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.
c) Kamulaştırmasız el atma yoluyla ile Hazine adına resen tescil edilir.
d) Bedelinde indirim yapılmak suretiyle binanın bulunduğu şehirdeki bakanlık il
müdürlüğü adına tescil edilir.
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8. RİSK TESPİT RAPORLARINA İTİRAZ HUKUKİ UYGULAMALAR
VE SORUNLAR
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Giriş
6306 sayılı Kanun bağlamında yapılan yardımlar kapsamında, risk raporu sonucunda
binanın güçlendirilmesi işlemi için kredi kullanımı; “6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak
Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar” ile
güçlendirilmesi gereken binalara yönelik güçlendirme kredisinden faydalanılabilir.
Ayrıca; riskli konutu yıktıktan sonra yeni konutu kendi imkânları ile yapmak isteyenler
için kredi dışında başka kolaylıklar mevcuttur. 6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan
işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan
harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden
muaftır. Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta
muameleleri vergisi alınmaz.
Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki
riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya
ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri
tahsisi, mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı
yapılabilir. Başvurular il Müdürlüklerine yapılır. İl Müdürlüğü talebi Bakanlığa iletir.
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8.1. Riskli Alanlara İlişkin Uygulamalar
Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapılarda Kanun kapsamında öncelikle
maliklerce uygulama yapılması esastır. Kanun kapsamında yapılacak bu uygulamalara ilişkin
iş ve işlemlerde ilgili kurum maliklere yardımcı olmakla yükümlüdür. Riskli yapılarda,
parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama
yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı
ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar
verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olarak faaliyet
gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine,
bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda riskli
yapının değeri de gözetilerek bütün maliklerce oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. Oybirliği
ile anlaşma sağlanamaması hâlinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır
ve karara katılan maliklerce imzalanır.
Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ
edilir ve bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi hâlinde bağımsız bölümlerine
ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak
üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara
satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı
ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin
bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer
paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.
Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli Bakanlıkça
ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan
karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça
uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan
anlaşmaya uyularak işlem yapılır.
Üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazın satışına karar
verilmesi hâlinde, bu satışın öncelikle Bakanlığa veya Bakanlığı’n uygun gördüğü bağlı veya
ilgili kuruluşuna veyahut da İdareye veya TOKİ’ye teklif edilmesi gerekir. Bakanlıkça uygun
görülmesi hâlinde, arsa payları satın alınanlar ile konut veya işyeri sözleşmesi yapılabilir. Bir
parselde birden fazla yapı bulunması ve bu yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş
olması hâlinde, bu yapılar birlikte değerlendirilerek, yürütülecek uygulamaya sahip oldukları
hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bir parselde birden
fazla yapı bulunması ve bu yapılardan bazılarının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması
hâlinde;
a) İlgili tapu müdürlüğünce, parsel üzerinde bulunan bütün yapıların değil, sadece
riskli olarak tespit edilen yapıların tapu kütüğüne riskli yapıdır belirtmesi işlenir. Riskli olarak
tespit edilen bu yapıların yeniden inşası için düzenlenecek yapı ruhsatı, diğer maliklerin
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haklarının menfi olarak etkilenmemesi şartıyla, bütün maliklerin değil, sadece riskli yapıların
maliklerinin talep ve muvafakatine istinaden düzenlenir.
b) Riskli olarak tespit edilen bu yapıların birlikte değerlendirilebilmesi için, bu
yapıların bulunduğu alanın risksiz olan yapıların bulunduğu alandan ifrazı mümkün ise, ifraz,
terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri Müdürlükçe resen yapılır veya yaptırılır. Üzerindeki
yapıların tamamının riskli yapı olarak tespit edilmiş olması şartı ile tevhidi mümkün olan birden
fazla parselin tevhid edilmesi ile terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine üzerindeki riskli
yapıların yıktırılmasından sonra, her parselde ayrı ayrı sahip oldukları hisseleri oranında
maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
Bu parsel veya parsellerin arasında veya bitişiğinde bulunan yapılaşmamış boş
parsellerin, riskli yapıların bulunduğu parsellerle tevhid edilmek suretiyle birlikte
değerlendirilebilmesi için, boş parsellerdeki bütün maliklerin oybirliği ile karar alması
gerekir. Tevhidden sonra yapılacak uygulamaya tevhid ile oluşan parselde sahip
oldukları hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
Riskli alanlarda;
a) Malikler tarafından yürütülecek uygulamalarda parsellerin tevhit edilmesi ile terk,
ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında
uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hâsılat
paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine,
b) Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda ilgili kurum tarafından
yürütülecek uygulamalarda uygulanacak projeye, sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin
en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.
Uygulama alanında zeminden kaynaklanan sebeplerle veya herhangi bir afet riskinden
dolayı veyahut mevzuata göre yapılaşma hakkının olmamasından dolayı yeni yapı yapılması
mümkün değil ise, uygulama alanındaki yapının yerine yapılacak yeni yapı, uygulama alanı
dışında başka bir parselde yapılabilir. Böyle bir durumda Kanundan kaynaklanan hakların
uygulama alanı dışındaki parselde kullanılacağına dair uygulama alanının bulunduğu ildeki
Müdürlükten yazı alınır.
Bu yazı Müdürlükçe ilgili belediyelere ve tapu müdürlüklerine bildirilir. Kanun
kapsamında Bakanlıkça yürütülen uygulamalar neticesinden elde edilecek gelir ve hasılat,
Kanunun 7. maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, dönüşüm projeleri özel hesabına
gelir olarak kaydedilir. Kanun kapsamında İdare ve TOKİ ile gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerince yürütülen uygulamalardan elde edilen gelir ve hasılat dönüşüm projeleri özel
hesabına gelir olarak kaydedilmez.
İdare ve TOKİ tarafından Kanun kapsamında yürütülen uygulamalarda elde
edilen gelir ve hasılat, kentsel dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere İdare ve
TOKİ’nin hesaplarına gelir olarak kaydedilir ve bu gelirler, kentsel dönüşüm
uygulamaları dışındaki işler için kullanılamaz. Ancak, İdare ve TOKİ tarafından yürütülen
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uygulamalara Bakanlıkça kaynak aktarımı yapılmış ise, bu uygulamalardan elde edilecek gelir
ve hasılatın belirli bir oranının dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilmesi
yönünde Bakanlık ile İdare veya TOKİ arasında protokol düzenlenebilir.

8.2. Risk Tespit Raporuna Karşı İtiraz ve Dava Açılması Hâlleri
6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun 3. maddesinde riskli yapı tespit yetkisinden
bahsedilmiştir. Bu madde uyarınca yapı “riskli yapı” olarak tespit edildikten sonra bu durum
ayni hak ve şahsi hak sahiplerine bir ‘risk tespit raporu’ sonucu ile bildirilmektedir. Raporun
hak sahiplerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde rapora itiraz edebilirler.
Üst makama başvuru yolu, yani itiraz zorunlu değildir. Hak sahipleri, itiraz yolunu
kullanmayıp, 6306 sayılı Kanun’un 6. maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, risk tespitinin
hak sahiplerine tebliğinden veya öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde İYUK (İdari
Yargılama Usulü Yasası) madde 7 uyarınca bir iptal davası açabileceklerdir. Risk tespit
raporlarına karşı açılacak iptal davasının açılacağı görevli ve yetkili mahkeme, riskli yapının
bulunduğu yer yetki alanına tabi olan il idare mahkemesidir.
6306 sayılı Kanun uyarınca taşınmazları arsa hâline gelen malikler eğer taşınmazın
yeniden dönüştürülmesi hakkında üçte iki çoğunlukta karar alamazlarsa veya taşınmazı yeniden
dönüştürmek istemezlerse idare bu taşınmaz hakkında acele kamulaştırma kararı alabilir.
Kamulaştırma kararı da bir idari işlemdir. Bu idari işleme karşı da idari yargıda otuz (30) gün
içinde iptal davası açılabilir.
Riskli yapılar konusunda açılacak iptal davalarına başka bir örnek de yıkım kararları
ve riskli yapılarda yıkıma yönelik 60 günlük süre veren kararlardır. Bunlara da aynı şekilde
dava açılabilir. Yine 2/3 çoğunluk kararına karşı çıktığı için 1/3 azınlık kat maliklerinin
satılacak bağımsız bölümlerine ilişkin SPK kuruluşlarının yaptığı değer tespitleri ve il
müdürlüğünün buna yönelik değer tespiti kararlarına karşı iptal davası açılabilir.
Başka bir örnek ise, Bakanlık İl Müdürlüklerince yapılacak 1/3 azınlık hak
sahiplerinin dairelerinin satışı kararlarıdır. Azınlık daire sahiplerinin paylarının satışına
yönelik idari işlemlere karşı da tebliğinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal davaları
açılabilmektedir.
6306 sayılı Kanun’a göre riskli alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma
sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan
riskli alan kararı, idari bir işlemdir ve bu kararlara karşı Danıştay Kanunun 24. maddesi
gereğince Danıştay’da iptal davası açılabilecektir. 30 günlük dava açma süresi riskli alan
kararının Resmi Gazetede ilanı ile başlar.
Bunun yanı sıra riskli alanda yapılacak olan projeler hakkında Belediye, İl Özel
İdaresi veya Bakanlığı’n yapmış olduğu diğer idari işlemlere karşı da iptal davası
açılabilecektir. İptal davasını açma süresi ilan tarihinden itibaren 30 gündür.
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Mevcut riskli yapıların başta deprem olmak üzere afetlere karşı dayanıklı hâle
getirilmesi, İdare açısından 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte bir zorunluluk
hâline gelmiştir. Bu zorunluluk doğrultusunda gereken tedbirlerin alınmasına yönelik olarak,
İdarenin elinde var olan seçeneklerden biri de, yeni rezerv yapı alanları tespit edilerek deprem
bakımından risk taşıyan bölgeler de oturan bir kısım halkın buralara yerleştirilmesi ve eski
oturulan bölgelerdeki can ve mal güvenliği üzerine oluşan risklerin bertaraf edilmesidir.
Rezerv yapı alanı kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınmaktadır.
Bu karar genel düzenleyici işlemdir. Bu karara karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları
Danıştay Kanunu madde 24 gereğince yine Danıştay’da görülür.
Rezerv yapı alanlarında kamu makamları ve ilgili idareler tarafından; hak sahiplerine
yönelik birçok idari işlem yapılmaktadır. Bu işlemlere karşı da taşınmazın bulunduğu idare
mahkemesinde iptal davaları açılabilir. Dava açma süresi 30 gündür ve bu süre rezerv yapı alan
kararının Resmî Gazete’de ilanı veya ilgililer hakkında yapılan bireysel işlemlerin tebliği ile
başlayacaktır.
Anayasa Mahkemesinin 27.02.2014 tarihli kararı sonucu, İdare Mahkemelerinde
kentsel dönüşüme ilişkin idari kararların iptali için açılan davalarda, mahkeme eğer idari
işlemin uygulanması hâlinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması durumu varsa ve işlem
açıkça hukuka aykırı görünüyorsa, gerekirse davalı idarenin savunmasını bile almadan dava
açıldığında yürütmenin durdurulması kararı verebilmektedir.

8.3. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kapsamındaki
Hukuki Sorunlar
Ülkemizin büyük depremlere neden olan fay hatları üzerinde kurulu olması ve yapıların
birçoğunun can ve mal güvenliği taşıması nedeniyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a ihtiyaç duyulmuştur.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 31 Mayıs
2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yasa afet riski altında olmayan kırsal ve kentsel alanları
da kapsamaktadır. Bu yasanın getirdiği hukuki düzenlemeler, hem kentleşme hem de yapılaşma
süreçlerinde dönüm noktası niteliğinde düzenlemeler içermesi açısından oldukça önemlidir.
Son 40 yıldır devam eden yapılaşma pratikleri açısından bakıldığında, 6306 sayılı Yasa’nın
getirdiği değişiklikleri yasa öncesi ve sonrası ile birlikte düşünmek gerekir.
6306 sayılı Kanun’un amacı 1. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Afet riski
altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve
sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir.” Amaç maddesinden de
anlaşılacağı üzere, yasa hem afet riski altındaki alanları hem de afet riski dışındaki alanları
kapsamına alarak amacını tanımlamaktadır. Afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki
arsa ve araziler ifadesiyle de hem kırsal hem de kentsel alanların bu yasanın kapsamına alındığı
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede yasanın adından ve kamuoyunda tartışıldığı biçimden farklı
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olarak, yasa “sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek” amacını ortaya koymaktadır.
Bu hâliyle, afet riski altındaki alanlar sadece müdahale alanlarını gösteren bir unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak “sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin” ne olduğu ise yasa
kapsamında tanımlanmış değildir. Buna karşın bu sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerinin “fen
ve sanat norm ve standartlarına uygun” olacağı da ayrıca belirtilmiştir.
Gerçekleştireceği yapılı ve doğal çevreye müdahale olanağına kavuşma ile ilgili
düzenlemenin Kanun’da açıkça belirtilmesinin, daha önceki kentsel dönüşüm pratikleri ile
biçimlendiğini görmek gerekir. Özellikle, Büyükşehir Belediyeleri tarafından, kırsal alanlarda
“kentsel dönüşüm” kararlarına yönelik yapılan imar planı değişikliklerinin yargıya taşınması
sonrasında mahkemelerin, “kentsel dönüşümün” amacının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
73. maddesinde tanımlandığı üzere, sağlıklı kentsel çevreler inşa etmeye yönelik olduğu,
tarımsal ve doğal bir yaşam ortamının kentsel dönüşüme tabi tutulamayacağına yönelik
kararları, kentsel alanın büyümesine yönelik imar planlarının veya imar planı değişikliklerinin,
kentsel dönüşüm alanına yönelik Belediye Meclisi kararlarının yargısal denetim yoluyla
iptaline yol açmıştı. Bu anlamıyla yasada, kırsal çevrenin de “kentsel dönüşüme” tabi
tutulabileceğine yönelik bir kavramsal hat oluşturulmuştur.
Riskli alanlarda yer alan, riskli olan veya olmayan yapılarla birlikte riskli alanlarda
olmayan ve fakat ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapıların da
bu kanun kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Kanunun bu düzenlemesiyle, diğer kentsel
dönüşüm içerikli yasalardan bir farkı daha ortaya çıkmaktadır. Bu yasa ile tek yapı ölçeğinde
Bakanlığa müdahale olanağı sağlanmaktadır. Yasa hem alan bazında, hem de yapı ölçeği
bazında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetki kullanabileceği bir yetki alanı
oluşturmuştur.
Riskli Alanlara ve Yapılara Ulaştırılan Temel Kamu Hizmetlerinin Kesilmesi
6306 sayılı Kanun’un 4. maddesine göre, göre tasarruflar kısıtlanabilir. Uygulama
sırasında Bakanlık, TOKİ veya İdare tarafından talep edilmesi hâlinde, hak sahiplerinin de
görüşü alınarak, riskli alanlardaki yapılar ile riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz
verilmez ve verilen hizmetler kurum ve kuruluşlar tarafından durdurulur.
Hizmetlerin kesilmesinde hak sahiplerinin görüşlerinin alınmasından bahsedilmiş
olmasına karşın, söz konusu kişilerin onaylarının olmasına gerek olup olmadığına dair bir
sonuca varılabilmesi mümkün gözükmemektedir. Ayrıca kanunun ilgili hükümlerinden, hak
sahibi olarak görmediği kaçak yapılarda ikamet eden bireylerin görüşlerinin alınmasına dahi
gerek kalmayacağı görülmektedir.
Kanunda yıkılmak üzere olan binalardan vatandaşların yaşam haklarının korunması
amacıyla tahliyesi öngörülmesine karşın, tahliye sürecinde, insanların diğer temel haklarının
kesintiye uğratılmaması göz ardı edilmemelidir.
Kanun kapsamında idari işlemlere karşın yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin
yasaklanması, bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30
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gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava
açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. Kanun uyarınca tesis
edilen idari işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyeceği
hükme bağlanmıştır.
Kanunun çeşitli hükümlerine ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvurusu
davasında Anayasa Mahkemesi, yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin
yasaklanmasına ilişkin hükmün iptal edilmesine karar verilmiş olup, Anayasa’nın 125.
maddesinin 1, 5 ve 6. fıkraları ve ilgili hükümler gereği, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine
karşı yargı yolunun açık olması, idari işlemin hukuka aykırılığı ve telafisi mümkün olmayacak
zararlar doğurabilme ihtimali ve kamu yararı gibi hususlar, idari işlemin durdurulmasına ilişkin
yasaklama kararına, karşı içerikler barındırmaktadır.

171

9. İMAR PLANLARI VE RİSLKLİ ALANLARIN BELİRLENMESİ
MEVZUATI
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Giriş
Yanlış yer seçimi ve kötü yapı kalitesi nedeniyle doğa olayları afete dönüşmektedir.
Etkin bir planlama ile bu durumun önüne geçilebilir. Planlama sürecinin ön hazırlıkları
sürecinde yapılacak çalışmalar arasında jeolojik analizler ve hazırlanacak raporlar önemli bir
yer tutmaktadır. Kentsel yerleşim için doğru, sürdürülebilir ve doğal afetlerden korunmuş bir
yer seçimi için jeolojik ve jeoteknik özelliklerin dikkate alınması kaçınılmazdır.
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9.1. Doğal Afetler ve Kent Planlama - Jeoloji İlişkisi
Kentsel planlama sürecinde jeolojik çalışmalar genel olarak iki aşamada yer alır. İlk
aşama, imar planı yapılmadan önce, imar planlarına altlık olacak “jeolojik ve jeoteknik etüt”
çalışmalarıdır. İkinci aşama ise imar planı tamamlandıktan sonra uygulama kararlarının
gerçekleştirilmesi aşamasında inşa edilecek yapıların tasarımı için gerekli olan zemin-temelyapı etkileşimini ortaya koyacak olan “zemin etüdü” çalışmalarıdır (Şekil 24).

Şekil 24: İmar Planlaması ve Kentleşme Süreçlerinde Jeolojik Çalışmalar (Ergen 1998).

9.1.1. Kentsel Planlama İlke ve Esasları


Doğal, tarihî ve kültürel değerlerin korunması,



Afet zararlarının azaltılması

 Kamu yararı, kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlığın
sağlanması,
 Altyapı, hizmet ve üretim faaliyetlerinin kentsel ve kırsal tüm alanları kapsayacak
şekilde kalkınma politikalarına uygun olarak dağıtılması,


Katılımcı süreçlerle hazırlanması



Çok disiplinli bir yapıda hazırlanması,



Sektörel öncelikler arasında tamamlayıcılık ve bütünsellik ilişkisinin kurulması,
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 Yenilikçi, esnek ve rekabetçi bir ekonomik yapının oluşturulması için gerekli
mekânsal düzenlemelerin yapılması,


Değişen koşullara uyum sağlanması,



Mekânsal uyumun gözetilmesi,



Yaşam kalitesinin artırılması,



Kentsel ve kırsal alanlar arası mekânsal ilişkilerin güçlendirilmesi,



Bilimsel araştırmalar ve verilere dayanarak hazırlanması esastır.

9.1.2. Yerbilimsel Etütlerin Amaç ve Hedefleri
 İmar planına esas jeolojik - jeoteknik ve mikrobölgeleme etütleri ile doğal afet
tehlikelerinin ve yerleşime uygunluk durumlarının belirlenmesi sonucunda afete duyarlı
planlama yapılması,
 Daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmak için hazırlanan
jeolojik - jeoteknik ve mikrobölgeleme etütleri ile arazi kullanım kararlarına ve sakınım (risk
azaltma) planlarına temel girdi sağlayan çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 İmar planına esas jeolojik - jeoteknik ve mikrobölgeleme etütlerinden elde edilen
veriler yardımıyla yapı tasarımına esas hazırlanacak zemin etüt raporlarının da daha güvenilir
olması,
 Kentsel dönüşüm, rezerv ve yeni yerleşim alanlarında imar planına esas jeolojikjeoteknik ve / veya mikrobölgeleme etütlerinin yapılması ve yaptırılması,
 Yapılan imar planına esas jeolojik - jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporu
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan eksiklikler belirlenerek, bu eksiklik ve ihtiyaçların
giderilmesi için usul, esaslar ve ilgili mevzuatların güncellenmesi,
 Bakanlıkça yaptırılacak mikrobölgeleme etütlerinin diğer yapılacak çalışmalara
örnek teşkil etmesi, mahallî idarelerin mikrobölgeleme etütlerini gerçekleştirmelerine ön ayak
olunması ve bu konuda ülke çapında deneyimli teknik eleman, kurum ve kuruluş sayısının
arttırılması, böylelikle mikrobölgeleme çalışmalarının iş gücü yüksek ve deneyimli
mühendisler tarafından yürütülmesi ve ülke genelinde yaygınlaştırılması, uygulama ve
raporlama aşamalarında ortak bir dil birliğinin oluşturulması.

9.2. Kentsel Planlamada Yerbilimi Çalışmaları
Kentsel planlama sürecinde jeolojik çalışmalar genel olarak iki aşamada yer alır. İlk
aşama, imar planı yapılmadan önce, imar planlarına altlık olacak “jeolojik ve jeoteknik
etüt” çalışmalarıdır. İkinci aşama ise imar planı tamamlandıktan sonra uygulama
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kararlarının gerçekleştirilmesi aşamasında inşa edilecek yapıların tasarımı için gerekli olan
zemin - temel - yapı etkileşimini ortaya koyacak olan “zemin etüdü” çalışmalarıdır.

9.2.1. Jeolojik Etüt
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde imar planı yapılacak alanların yerleşim
açısından jeolojik özelliklerini araştıran, jeolojik yönden planlamayı etkileyebilecek
sakıncaların bulunup bulunmadığını belirten, arazilerin planlanabilirliğini ve yerleşilebilirliğini
ortaya koyan, ayrıca küçük ölçekli riskleri ortadan kaldırabilecek ve alınabilecek önlemlerin
araştırılmasını kapsayan araştırmalar bütünüdür.

9.2.2. Zemin Etüdü
Yapıların temel tasarımında yardımcı olmak amacıyla, zemin-temel-yapı etkileşiminin
incelenmesini sağlayacak zemin parametreleri ve yeraltı suyu verilerini içeren çalışmadır.

9.3. Kent Planlamasında Jeolojik - Jeoteknik Veriler
Kent planlamasında yer seçimini etkileyecek temel parametreler topoğrafya, jeolojik
yapı, hidrojeolojik koşullar, iklim şartları, yapı malzemeleri olarak sıralanabilir. Bu
parametreler plancılar için, mevcut yerleşimlerin gelişmesinde ya da yeni yerleşim yerlerinin
seçiminde önemli verilerdir. Kent planlaması amacıyla yapılacak jeolojik ve jeoteknik etütlerde
ileriki zamanlardaki planlama çalışmalarına da ışık tutacaktır.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra çıkarılan yasa ve yönetmeliklerde imar
planına esas jeolojik ve jeoteknik etütlerle yerleşime uygun alanlarda inşa edilecek yapılar için
zemin etütleri zorunlu hâle gelmiştir.

9.3.1. Topoğrafya
Şehir içinde bazı alçak yapıların yüksek kotlu yerlere, bazı yüksek yapıların ise alçak
kotlu yerlere yapılma zorunluluğu olabilir. Bu durumda topoğrafya yer seçimi açısından önemli
bir parametredir. Şehir içinde yol, köprü ve tünel gibi yapıların inşasında Bazı durumlarda ise
arazi eğim şartları önem kazandığı için topoğrafya yine belirleyici bir etmen olmaktadır. İklim
koşulları, jeolojik ve hidrojeolojik koşullarla birlikte değerlendirildiğinde topoğrafya, yer
kayması, heyelan gibi jeolojik süreçlerin oluşumunu da belirleyen bir parametre olarak, kent
planlamasında yer alacak yerleşim, ulaşım, sanayi, atık alanları, eğlendinlen alanları gibi ögeler
için yapılacak olan yer seçimini de önemli olarak etkileyecektir.

9.3.2. Jeolojik Yapı
Kent planlama alanında yer alan toprak ve kayaç gibi jeolojik malzemeler, bunların
yatay ve düşey dağılımları, birbirleri ile olan dokanak ilişkileri, tabakalanma, kırık, çatlak,
kıvrımlanma, eklem ve fay gibi yapısal özellikler kent planlaması içerisinde yer alacak yapılar
için yapılacak yer seçimini etkileyecektir (Şekil 25). Zemin ve kayaçlara geçirimlilik,
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deformasyon ve dayanım gibi jeoteknik özellikleri de, yine yapılaşma sırasında
değerlendirilmesi kaçınılmaz verilerdir.

Şekil 25: Türkiye Deprem Bölgelendirme Haritası
Yapıların temel tasarımlarında kullanılan taşıma gücü değerleri arazi kullanım seçimleri
açısından çok önemlidir. Çoğunlukla heterojen özellik gösteren zemin ve kayaçlar ile temas
hâlinde bulunan temel yapılarının taşıma güçleri zemin ya da kayaçların fiziksel özelliklerinin
yanı sıra temel derinliği ve geometrisine de bağlıdır.
Zeminlerin ve kayaçların geçirimliliği de önemli bir faktördür. Özellikle katı atık
depolama alanları yer seçiminde atık sızıntılarının yer altı suyuna karışıp kirlenmesini
engelleyecek jeolojik birimler üzerine inşa edilmesi ya da önlem alınması gerekliliktir.
Kireçtaşları gibi erime boşlukları içerebilecek olan jeolojik birimler üzerine yapılaşma sırasında
göçme riski mutlaka değerlendirilmelidir. Deprem riski açısından özellikle aktif fayların
durumu mutlaka değerlendirilmelidir.
Zemin özelliklerinin ayrıntılı olarak ortaya çıkarılması ve gerektiğinde sondajlar ile
desteklenmesi ileride karşılaşılabilecek sorunları engelleyecektir.

9.3.3. Hidrojeolojik Koşullar
Kent planlamasını etkileyen önemli unsurlardan biriside yüzey ve yer altı sularıdır. Sel
baskınları ve yağış sonrası gerçekleşen heyelanlar vadilerde gelişmiş yerleşimleri olumsuz
etkilemektedir. Kent merkezlerinde yerleşim yeri seçiminde, taşkın riski olan vadi ve nehir
yataklarının yakınlarında yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Kent merkezlerinde hem yanlış arazi

177

kullanımı hem de asfalt ve beton kaplamaların fazla olması nedeni ile taşkın olasılığı ve şiddeti
artmaktadır.
Kentin içme ve kullanma suyu gereksinimlerinin karşılanması için yeraltı sularından
yararlanılıyorsa bu suların kirlenmesinin önlenmesi için hidrojeolojik durum ortaya konmalı,
kirletici odaklara karşı önlem alınmalıdır. Zemin oturması ve sıvılaşma risklerinin önlenmesi
amacıyla yer altı suyu seviyesi ve zemin su ilişkisi ortaya konmalıdır.

9.3.4. İklim Şartları
Bölgenin iklim koşullarına bağlı olarak, gece-gündüz sıcaklık farkları, kent alanına
düşen yağış miktarı, kışın bölgedeki don süresi ve derinliği; bölgenin jeolojik yapısı ile birlikte,
kent planlamasında yer alacak bazı yapılar için yer seçimini, temel tipini ve derinliğini
etkilemektedir. İklim şartlarına bağlı olarak bölgeye düşen yağış miktarı, taşkın tehlikesinden
korunmada önem kazanırken, hâkim rüzgâr yönü ve şiddeti hava kirliliğine neden olabilecek
sanayi tesisleri yer seçiminde etkilidir.

9.3.5. Yapı Malzemeleri
Kentin inşasında, bina, yol, köprü vb. yapılar için gereksinim duyulacak, kum-çakıl gibi
beton agregası ve yapıtaşlarının, kent alanı içinde veya yakınında bulunması, erişilebilirliği,
kolay ve ucuz elde edilebilirliği ve bunların jeolojik ve jeoteknik özellikleri kentin inşasını
ekonomik açıdan olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek ve doğrudan bölgenin jeolojisi
ile ilgili önemli bir konudur (Kasapoğlu, 1998).

9.4. Mikrobölgeleme Etütleri
Mikrobögeleme etüdü, en genel tanımıyla, mevcut veya yeni açılacak yerleşim
alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike koşullarının yansıtıldığı
haritaların üretilmesi amacıyla arazinin jeolojik açıdan modellemesi ile ilgili her türlü
araştırma, analiz ve sentezleri içermektedir.
Belirlenen arazi kullanımı ilkeleri doğrultusunda, afet risklerini en aza indirmek
amacıyla yerel zemin durumunun dikkate alındığı afet tehlikelerini ortaya koyan büyük ölçekli
(1/5000 veya daha büyük) afet tehlike haritaları olarak tanımlanır ve günümüzde tüm tehlike
ve riskleri dikkate alan senaryolar ile kentsel yenileme ve dönüşüm planlamasına girdi sağlayan
çalışmalar hâline gelmiştir (Şekil 26).
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Şekil 26: Mikrobölgeleme Haritası Örneği
Mikrobölgeleme etüt çalışmaları ile İmar planına esas yerleşime uygunluk
değerlendirmelerinin tehlike belirleme ve risk azaltma planlarının hazırlanmasında
kullanılması suretiyle, afet risklerinin azaltılmasını, kentlerimizdeki çarpık yapılaşma ve
yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak
yeniden yapılandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.
Doğa afeti tehlikeleri ve yerel zemin sorunlarını belirlemeyi, dolayısıyla yeni mekânsal
alanların seçiminde kılavuz niteliği taşıyan yerleşime uygunluk kriterlerini ortaya koymayı
amaçlamaktadır.
Çalışmalar sonucunda elde edilen yerleşime uygunluk ve mikrobölgeleme haritaları;
standart topoğrafik veya büyük ölçekli hâlihazır haritalar üzerine sayısal olarak, nazım imar
planına esas olmak üzere, yerel zemin şartlarının ve her türlü afet tehlike değerlendirmelerinin
işlenmesi şeklinde hazırlanan haritalardır (Şekil 27, 28, 29).
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Şekil 27: İstanbul Batı Yakası Avcılar - Bakırköy Arasının Mikro Bölgeleme Çalışmalarına
Dair Veri Haritaları
Mikrobölgeleme çalışmaları uzmanlık gerektiren çalışmalardır. Mikrobölgeleme
çalışmaları sonucunda elde edilen harita ve eki raporlar, deprem ve diğer afet zararlarının
azaltılmasında etkin ve akılcı yol olan, her tür ve ölçekteki planlama çalışmalarına girdi
sağlayan çalışmalar olarak uygulanmaktadır. Çalışma sonucunda elde edilen sayısal haritaların
coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak yapılması, bütünleştirme, saklama ve yeniden
değerlendirme açılarından büyük kolaylık sağlayacağı için tercih edilmelidir.

Şekil 28: Yer İvmesi Değerleri ve Kayma Dalgası Hızı Dağılımını Gösteren Haritalar
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Bir ilin gelişme planı veya çevre düzeni planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere
hazırlanabileceği gibi, imar planlaması amacıyla da daha büyük ölçekte ve daha detaylı olarak
hazırlanabilirler.
Mikrobölgeleme etütleri kapsamında;
Karelaj; mikrobölgeleme çalışmaları coğrafi bilgi sistemi ile yapılan çalışmalar
olduğundan, elde edilecek sayısal veri setleri ve grafiklerin dönüşümlü olarak sayısal ortamda
işlenebilir olması gerekmektedir. Bu çalışmalarda inceleme alanı eşit alana sahip “hücre” olarak
adlandırılan birimlere ayrılır. Bu işleme karelaj ya da grid adı verilir. Oluşturulan karelaj,
inceleme alanındaki çalışmanın hassasiyetini ortaya koyar. Çalışma sonucunda elde edilen
mikrobölgeleme haritalarının güvenilirliği, zemin tabakalarının belirlenmesine ve iyi
tanımlanmasına bağlıdır. Bu bilginin elde edilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır.
Bunun için en ekonomik yöntem, veriyi hücre formatında toplamak ve gerekirse hücre
yoğunluğunu arttırmaktır. Çalışma kapsamında her bir hücrede, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik
veriler toplanacaktır.

Şekil 29: Karelajlarla Konturlanmış Bulunan Bir Mikrobölgeleme Etüt Alanı.
 Jeolojik-jeoteknik etüt raporlarından farklı olarak, inceleme alanı belli karelajlara
bölünmektedir.
 Bu karelajların büyüklükleri, jeolojik tehlikelerin boyutuna, topoğrafik koşulların
homojenliğine, yerel zemin koşulları ve olası afet tehlikesinin büyüklüğüne bağlı olarak
belirlenmektedir. Karelaj yoğunluğu arttıkça hassaslık yükselecek ancak buna bağlı olarak elde
edilmesi gereken yerbilimsel veriler ile ilgili çalışmanın bütçesi de önemli oranda artacaktır.
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- Homojen kaya bölgeler için 500 ya da 1000 metre hücre mesafesi, homojen zemin
bölgeler için 250 ya da 500 metre hücre mesafesi ve homojen olmayan bölgeler için 50,
100 ya da 250 metre hücre mesafesi önerilmektedir. Gerçekleştirilen mikrobölgeleme etüt
çalışmalarına göre, karelajlar, aktif heyelanlı, karstik, bataklık vb. bölgelerde 50x50
metreye kadar düşmekte olup, genel olarak, alüvyon alanlarda 250x250 metre, ayrışmış
zemin kalınlığı fazla olmayan kaya ortamlarda 500x500 metre, kaya ortamlarda
1000x1000 metre olarak belirlenmektedir (Şekil 29).
-Böylece, inceleme alanına ait afet tehlike haritaları daha ayrıntılı veri ve
değerlendirmelere göre hazırlanabilmektedir.
- Bu afet tehlike haritaları da, riskli alanların sağlıklı olarak belirlenmesini
sağlamaktadır.
Mikrobölgeleme etüt raporları;
- Final raporlar olup, aynı alan için jeolojik-jeoteknik etüt raporları sonrasında istenen
plan tadilatına esas jeolojik etüt raporlarının istenmesini ortadan kaldıracaktır. Böylece iş,
zaman ve parasal kayıplarını engelleyecektir.
- Jeolojik sakıncalar bakımından, uzun vadede kullanılabilecek bir plana esas yerleşime
uygunluk durumunu belirleyecektir.
- Jeolojik-jeoteknik etütlere göre çok daha büyük alanlarda yapılması gerektiğinden,
plan ana kararlarının tespit ve uygulanmasında bütünsellik sağlayacaktır.

9.5. Jeolojik - Jeoteknik Etütlerle İlgili Mevzuat
Türkiye’de bugün hazırlanan imar planları 9.5.1985 tarihinde kabul edilen 3194 sayılı
İmar Kanunu ve bu kanun gereğince çıkarılan bir dizi yönetmeliğe göre yapılmaktadır.
Yürürlükteki kurallara göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında
gecekondu önleme bölgesi, toplu konut alanı ve ıslah imar planları ile sanayi tesis ve bölge
planları, turistik tesis, akaryakıt istasyonu, liman ve depolama tesisi, atık çöp alanları vb.
yerlerde yapılacak her tür ve ölçekte imar planlarının hazırlanmasından önce, plan kararlarını
yönlendirmek amacıyla jeolojik ve jeoteknik etüd yaptırılması ve ilgili kurumlara onaylatılması
zorunlu hâle getirilmiştir (Arkoç ve Özşahin, 2015).
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Tablo 2: Jeolojik / Jeoteknik Etütlerle İlgili Yönetmelik ve Genelgeler

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla ilgili yönetmelik değişiklikleri
1940 Zelzele mıntıkalarında yapılacak inşaata ait İtalyan talimatnamesi
1944 Zelzele Mıntıkaları Muvakkat Yapı Talimatnamesi
1949 Türkiye Yersarsıntısı Bölgeleri Yapı Yönetmeliği
1953 Yersarsıntısı Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
1962 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
1968 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
1982 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
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1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
2007 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

9.6. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 2. maddesine göre
tespit ve ilan edilen afet bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, onarılacak veya
güçlendirilecek resmî ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların teknik şartlarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 3.
maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Deprem, Yangın, Su Baskını Afetlerinde Uygulanacak Esaslar
Uygulanacak esaslar
Madde 3 – (1) Afet bölgelerinde yapılacak yapıların, yapı malzemelerinin taşıması
gereken özellikler bakımından 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ile Türk Standartları uygulanır. Türk
Standartlarının bulunmaması hâlinde ise uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlara uygun
olması şarttır.
Üzerine bina yapılmayacak arazi
Madde 4 –
(1) 7269 sayılı Kanun’un 14. maddesine göre yapı ve ikamet için yasak bölge sayılan
yerlerde bina yapılamaz ve mevcut binalar onarılamaz. Ayrıca yapay dolgu zeminler üzerinde,
inceleme ve değerlendirme yapılarak özel önlem alınmadıkça bina yapılamaz.
(2) Çığ düşmesi, kaya düşmesi veya yer kayması afetlerinden herhangi birine uğrayan
ve bu afetlerden biri için 7269 sayılı Kanun’un 2. ve 14. maddelerine göre afet bölgesi olduğu
kararname ile tespit ve ilan edilen yerlerde bina yapılamaz ve mevcut binalar onarılamaz.
Su baskını afetinden korunma
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Madde 5 –
(1) Su baskınına uğramış ve afet bölgesi kararnamesi kapsamına alınmış ve 7269 sayılı
Kanun’un 14. maddesine göre yapı ve ikamet için yasak bölge ilan edilen yerlerin dışında kalan
yerlerde, ikinci fıkrada belirtilen şartlara uyulmak kaydı ile bina yapılabilir ve mevcut binalar
onarılabilir.
(2) Temel zemininin su altında kalma ihtimali var ise, gerekli teknik tedbirler alınır.
Değiştirilecek, büyütülecek, onarılacak veya güçlendirilecek binalarda; yeniden yapılacak veya
değiştirilecek her bir kısmın, binanın su baskınına dayanıklılığını arttıracak biçimde olması
gerekir.
Yangın afetinden korunma
Madde 6 – (1) 7269 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre yangın afetine uğraması
muhtemel saha olarak belirlenecek yerlerde yapılacak binalar ile yangından sonra onarılacak
binalarla ilgili olarak 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.
Deprem afetinden korunma
Madde 7 – (1) 7269 sayılı Kanun’un 2. maddesine göre tespit ve ilan olunan deprem
bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmî ve özel bütün binaların ve
bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile
mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve
güçlendirilmesi hakkında 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Madde 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesine Göre Alan Tanımlamaları
XV.1. Uygun Alanlar (UA)
XV.2. Önlemli Alanlar (ÖA)
XV.2.1. Önlemli Alan 1: Deprem Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar
XV.2.2. Önlemli Alan 2: Kütle Hareketleri Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından
XV.2.3. Önlemli Alan 3: Su Baskını Tehlikesi Açısından
XV.2.4. Önlemli Alan 4: Çığ Tehlikesi Açısından
XV.2.5. Önlemli Alan 5: Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme-oturma, taşıma
gücü vb.)
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XV.2.6. Önlemli Alan 6: Diğer Tehlikeler Açısından (Karstlaşma, tıbbi jeoloji vb.)
XV.3 Uygun Olmayan Alanlar (UOA)

9.7. İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt
Raporlarında Uygulamalara İlişkin Esaslar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve eki
plan kademeleri, rapor türleri, planlamaya altlık jeolojik - jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt
raporlarını bir standarda oturmak amacıyla yeni düzenlemeler getirilmiştir.
İmar planına esas jeolojik - jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporu hazırlayacak
firmaların o yıla ait oda tescillerini yaptırmış olması gerekmektedir.
İnceleme Alanının Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi
1. UYGUN ALANLAR (UA)
Uygun Alanlar 1 (UA-1) : Zemin Ortamlar
Uygun Alanlar 2 (UA-2) : Kaya Ortamlar
2. ÖNLEMLİ ALANLAR (ÖA) Önlemli Alan 1 (ÖA-1) : Deprem Tehlikesi Açısından
Önlemli Alanlar
2.1.1. Önlemli Alan 1.1 (ÖA-1.1) : Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar
2.1.2. Önlemli Alan 1.2 (ÖA-1.2) : Diri Fayların Tetiklediği İkincil (Tali) Fay Yüzey
Deformasyonları Açısından Önlemli Alanlar
2.2. Önlemli Alan 2 (ÖA-2) : Kütle Hareketi Tehlikeleri ve Yüksek Eğim Açısından
2.2.1. Önlemli Alan 2.1 (Ö.A-2.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu
Alanlar
2.2.2. Önlemli Alan 2.2 (Ö.A-2.2) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi
Sorunlu Alanlar
2.2.3. Önlemli Alan 2.3 (Ö.A-2.3) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan ve Kaya
Düşmesi (Kompleks Hareket) Sorunlu Alanlar
2.2.4. Önlemli Alan 2.4 (Ö.A-2.4) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Erime Boşlukları
Açısından Sorunlu Alanlar
2.3.Önlemli Alan 3 (ÖA-3) : Su Baskını Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar
2.4. Önlemli Alan 4 (ÖA-4) : Çığ Düşmesi Açısından Önlem Alınabilecek Alanlar
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2.5. Önlemli Alan 5 (ÖA-5) : Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme, Oturma,
Taşıma Gücü vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar
2.5.1. Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1) : Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma
Açısından Sorunlu Alanlar
2.5.2. Önlemli Alan 5.2 (ÖA-5.2) : Dolgu Alanlar
2.5.3. Önlemli Alan 5.3 (ÖA-5.3) : Yüksek Yeraltısu Seviyesine, Deniz Suyu Girişimi
vb. Sorunlu Alanlar
3. AYRINTILI JEOTEKNİK ETÜT GEREKTİREN ALANLAR (AJE)
4. UYGUN OLMAYAN ALANLAR (UOA)
4.1. Deprem Tehlikesi Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-1)
4.1.1. Uygun Olmayan Alanlar 1.1 (UOA-1.1) : Diri Fay Yüzey Faylanması Tehlike
Bölgesi (Faya Tampon Bölgesi)
4.1.2. Uygun Olmayan Alanlar 1.2 (UOA-1.2) : Yanal Yayılma Riskli Alanlar
4.2. Kütle Hareket Tehlikeleri Açısından Uygun Olmayan Alanlar (UOA-2)
4.2.1. Uygun Olmayan Alanlar 2.1 (UOA-2.1) : Heyelan Riskli Bölgeler
4.2.2. Uygun Olmayan Alanlar 2.2 (UOA-2.2) : Kaya Düşmesi Riskli Bölgeler
4.2.3. Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA-2.3) : Heyelan ve Kaya Düşmesi (Kompleks
Hareket) Riskli Bölgeler
4.2.4. Uygun Olmayan Alanlar 2.4 (UOA-2.4) : Çökme (dolin vb. karstik boşluk
çökmeleri, tasman vb. hareketler) Açısından Riskli Bölgeler
4.3. Uygun Olmayan Alanlar 3 (UOA-3) : Taşkın Alanları
4.4. Uygun Olmayan Alanlar 4 (UOA-4) : Çığ Düşmesi Riskli Alanlar
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10. AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI VE
GÖREVLERİNE DAİR MEVZUAT

189

Giriş
Türkiye doğal yapısı, coğrafi konumu, fiziksel ve sosyoekonomik dirençsizlikleri
nedeniyle başta depremler olmak üzere sel, heyelan, çığ, kuraklık, orman yangınları gibi
afetlere çok sık olarak maruz kalmaktadır. Bilindiği üzere doğal tehlikeler genelde önlenemez
olarak ifade edilirken, bu tehlikelerin afete dönüşmesi ancak ilgili toplulukların baş edebilme
mekanizmaları aşıldığında ve bu toplulukların afetlerin etkilerini yönetmeleri mümkün
olmadığında ortaya çıkmaktadır.
Öte yandan, insan kaynaklı tehlikeler ve bu tehlikelerin oluşturduğu riskler ise eğer
olayın temelindeki nedenler bilinebilir ve uygun sakınım (mitigation) yaklaşımları
uygulanabilirse önlenebilirdir. Birçok uluslararası organizasyon hem doğal hem de insan
yapımı afetlerin hızla artan etkileri ve bu afetlerin hem doğal hem de yapılı çevre üzerinde
oluşturduğu ağır baskı konusunda insanları, yerel, ulusal ve uluslararası kurumları
uyarmaktadırlar.
Bu organizasyonlara örnek olarak Birleşmiş Milletler (UN), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), HABITAT (Birleşmiş Milletler’e Bağlı), Dünya Bankası – Afet
Azaltımı ve İyileştirme için Küresel Hizmet Birimi (WB-GFDRR), Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Toplulukları Federasyonu (IFRCRCS) ve dünyanın önemli reasürans (re-insurance)
kurumları olan SwissRe ve MunichRe sayılabilir.
Günümüzde afetlerin artan etkileri ile baş edebilmede ulusal ve Uluslararası kurumların
kapasiteleri geleneksel afet yönetim sistemi yaklaşımları çerçevesinde yeterli olamamaktadır.
Afetlerle mücadelede geleneksel yaklaşımların ağırlıkla odaklandığı süreçler afet
sonrası müdahale ve iyileştirme aşamalarını işaret etmektedir. Ancak afet sonrası çalışmaların
afetlerin olumsuz etkilerini azaltmada etkili olamadığı görülmektedir. Bu gelişmeler üzerine
özellikle 1990’lı yıllardan itibaren geleneksel afet yönetimi anlayışında köklü değişiklikler
yaratacak dönüşümü gösteren uluslararası afetler politikası yaklaşımı ön plana çıkmaya
başlamıştır.
Afet yönetiminde geleneksel yaklaşımın yürütülmesinde uzman organizasyonların
oluşturulmasından önce, genel olarak Sivil Savunma ve Korunma birimleri önemli roller
üstlenmişlerdir. Bu birimlerin hem kuruluş felsefesi hem de görev tanımları gereği yoğunlukla
bir afet olayından sonra görev almaları planlanmıştır. Sivil Savunma ve Sivil Korunma
sistemlerinin aslında geleneksel afet yönetim sisteminin temelini de oluşturduğu söylenebilir.
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10.1. Türkiye’de Afet ve Acil Durum Yönetimi
Ülkemizde afetlere de müdahale edebilmek için 1868 yılında Hilal-i Ahmer
Cemiyeti kurulmuştur. Bu kuruluş, Cumhuriyet döneminde Kızılay Derneği adını alarak
faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Kızılay günümüzde afet yöneten bir dernek olmaktan
çok, afet anında acil ihtiyaç̧ olarak ortaya çıkan temel gıda, geçici barınma ve kan temini
gibi konularda afetzedelere yardım eden kuruluş olarak çalışmaktadır.
Soğuk savaş sürecinde ve takip eden dönemde “savaş için sivil savunma” modelinin
“afet için sivil savunma” modeline dönüşmesi, geleneksel afet yönetim yaklaşımının önemli
bir aşamasını oluşturmuştur.
Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos
1999 Marmara Depremi’dir.
Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi
konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.
Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının
yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanmasını zaruri kılmıştır.

10.1.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumları
29.05.2009 tarih, 5902 sayılı Yasa ile afetlerde, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü (1959), Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı’na Bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
kapatılarak (2000) Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
kurularak, afet ve acil durumların tek merkezden koordineli olarak yürütülmesini sağlayacak
bir çatı yapı oluşturulmuştur (Şekil 30).
Ülkemizde afet yönetimi odağına yerleştirilen bu kurum, başbakanlık ve bakanlık
düzeyinde, çok sayıda danışma ve icracı kurulların yanı sıra, merkez ve taşra teşkilatlarını
barındıran daire başkanlıkları, müdürlüklerden oluşurken, afet ve acil duruma hazırlık ve
müdahale aşamalarının değişik safhalarında görev icra eden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller
Bankası, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Kızılay Genel
Müdürlüğü gibi kurumlar ile yerel yönetimler bazında vali ve kaymakamlar ile koordineli
olarak afet yönetimini şekillendirmektedir.
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02.07.2018 tarihli, 703 sayılı ‘anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
hükmünde kararname’ sinin 62. maddesi ile, 5902 sayılı afet ve acil durum yönetimi başkanlığı
ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanun’ un adı, afet ve acil durum yönetimi başkanlığının
teşkilat ve görevleri hakkında kanun şeklinde değiştirilmiş ve 15.07.2018 tarihinde yayınlanan
‘bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı
hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi’ adlı 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile
AFAD İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

0

Şekil 30: Türkiye’de 1959 yılından Günümüze, Afet ve Acil Durumların Yönetilmesi
İçin Oluşturulan Kurumlar

10.1.2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Faaliyetleri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin


önlenmesi,



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 iş birliğini
sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten,
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faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil
edilmiş bir kurumdur.

10.2. Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi
AFAD ile birlikte, ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup,
getirilen bu model ile öncelik kriz yönetiminden risk yönetimine verilmiştir.
Günümüzde “bütünleşik afet yönetimi sistemi” olarak adlandırılan bu model, afet ve
acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini,
afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin
alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme
çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir (Şekil 31, 32, 33).

Şekil 31: Risk Değişimini Gösteren Şekil
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Şekil 32: Cambaz İpi Yüksekliğine Bağlı Olarak Risk ve Tehlike Karşılaştırması
Risk, sadece intimal, talih, şans, ihtimaliyet, olasılık, tesadüf, rast gelmek, kader,
rastlantı vb. anlamına gelmez. Risk, tehlikenin oluşum olasılığı, olası etkisinin şiddetini içeren
bir kavramdır.
Tehlike (hazard): Afet yönetiminde tehlike; “Can ve mal kayıplarına neden olmak ile
birlikte toplumun sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihî ve
kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğal, insan ve teknolojik kökenli oluşum,
olay veya olaylar zinciri” olarak tanımlanabilir.
Diğer bir deyişle, tehlike bir tehdittir ve Aynı zamanda gelecekte olabilecek bir afetin
kaynağıdır (Şekil 31, 32).
İngilizcede kesin hasar ve zarara neden olan tehlikeler “hazard”; belirsiz olan yani risk
tanımına yakın olan tehlike için “danger” kelimesi kullanılmaktadır.
Örneğin, tehlikeli atık hazard; ısırıp ısırmayacağı kesin olmayan köpek ise dangerdır
(Kadıoğlu, 2011).
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Şekil 33: Bütünleşik Afet Yönetimi Esasları
Başkanlık, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde
bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını
yürütmektedir (Şekil 34).
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Şekil 34: Türkiye’deki Sivil Savunma ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri

10.3. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili
kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre,


Genelkurmay Başkanlığı,



Dışişleri,



Sağlık,

 Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıkların yanı sıra sivil toplum kuruluşları
ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Teşkilat Şeması

Şekil 35a: AFAD Teşkilat Şeması
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Şekil 35b: 15.07.2018 tarihinde yayınlanan ‘Bakanlıklara bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve
kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi’
adlı 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, İçişleri Bakanlığına bağlanan AFAD
teşkilat şeması.

Amaç
Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri
yürütmek üzere, Başbakanlığa (15.07.2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır) bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir (Şekil 35a,b).
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Kapsam
Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay
sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması
hususlarını kapsar.
Kavramlar (5902 Sayılı Kanun)
a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve
faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu
olayların oluşturduğu kriz hâlini,
b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal
kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal,
teknolojik veya insan kaynaklı olayları,
c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin
koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi –işlem ve haberleşme
sistemleri ile donatılan merkezi,
ç) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine
yönelik faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı,
d) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate,
güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik
çalışmaları,
e) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü,
f) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası
risklerin önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her
türlü planlı müdahaleyi,
g) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini
tespit etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarını,
ğ) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye
indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmî ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve
faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk
tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak
her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,
h) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların
yok edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini ifade eder.
199

Kurullar, Başkanlık Teşkilatı ve Görevleri (5902 Sayılı Kanun)
Başbakanlık bünyesindeki faaliyetleri döneminde AFAD bünyesinde 2 başkan
yardımcısı, daire başkanlıkları ve Kurullar (Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Deprem
Danışma Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu) yer alırken, 4 numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlanan AFAD teşkilat şemasında 3
başkan yardımcısı, daire başkanlıkları ve Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu isimli Kurul
yer almaktadır.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Madde 3. Afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları
onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında
Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dişişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı,
Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanı, Kalkınma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanından oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek
Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir.
Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine
toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
Deprem Danışma Kurulu
Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda
çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite
öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil
toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşan Deprem Danışma
Kurulu kurulmuştur.
Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç hâlinde, Kurul Başkanının çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları
kurulabilir.
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Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Afet ve acil durum hâllerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri
belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum
kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının
başkanlığında, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân,
Sağlık, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Orman bakanlıkları ve Devlet Planlama
Teşkilatı müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel
Başkanı ile afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer
bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
kurulmuştur.
Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç hâlinde Kurul Başkanının çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.

Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
15.07.2018 tarihinde yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci bölümü
32. Madde, (1) de 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. Denilmektedir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca ihtiyaç halinde Kurul, Başkanın çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
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Başkanlık Teşkilatı (Merkez)
Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir.
Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur:
1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.
2) Müdahale Dairesi Başkanlığı.
3) İyileştirme Dairesi Başkanlığı.
4) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.
5) Deprem Dairesi Başkanlığı.
6) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
7) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
8) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi
Başkanlığı.
9) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Hukuk Müşavirliği.
15.07.2018 tarihinde yayınlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İçişleri
bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren kurumda Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi
başkanlığının adı, Planlama ve Riks Azaltma Dairesi başkanlığı şeklinde değiştirilmiş olup,
BaşkanlığıYönetim Hizmetleri dairesi Başkanlığı kaldırılmış olup mevcutlara, Personel ve
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Uluslararası
İnsani Yardım Dairesi Başkanlığı, Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı, Denetim
Hizmetleri Dairesi isimli yeni daire başkanlıkları eklenmiştir.

Koordinasyon ve işbirliği
Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel
yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör
ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir.
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Taşra Teşkilatı
1- İl afet ve acil durum müdürlükleri
Madde 18 - İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek
şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri
kurulmuştur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin
yönetiminden birincil derecede vali sorumludur.
Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından
yapılır.
2- Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
Madde 19 - Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü
bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir.
Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde
kurulacak müdürlük sayısı 20’yi geçemez.
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya, Van, Afyon, Samsun, Diyarbakır, Erzurum,
Adana da müdürlükler bulunmaktadır.

10.4. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği (19 Şubat
2011 Tarih ve 27851 Sayılı Yönetmelik)
Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil
durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir
şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik,


Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile

 Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin kuruluşu, görev ve sorumlulukları ile
bunlar arasındaki


Koordinasyon ve iş birliğine ilişkin esasları belirlemektir.

Afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere, bakanlıklarda müsteşar veya
yetkilendirecekleri yardımcılarının, illerde valinin, kurulması valilerce gerekli görülen ilçelerde
ise kaymakamın başkanlığında afet ve acil durum yönetim merkezleri kurulur
Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin görevleri şunlardır:
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a) Olayın meydana geldiği bölgede en hızlı şekilde tarama yapmak ve olayın büyüklüğü,
etkilenen alan ve nüfus gibi bilgileri içeren ilk değerlendirmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi’ne ivedi olarak bildirmek.
b) Olay bölgesine sağlık, arama ve kurtarma ile ilk yardım ekiplerinin sorunsuz ve
süratli bir şekilde ulaşabilmesi için trafik, emniyet ve çevre güvenliği tedbirlerini almak.
c) Olay bölgesinde yapılan tespitler, ölü ve yaralı sayıları, hasar durumları ve acil
ihtiyaçlar gibi bilgileri ve bunlara ilişkin gelişmeleri Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi’ne ivedilikle bildirmek.
ç) Bakanlık veya bağlı ya da ilgili kurum afet ve acil durum yönetim merkezlerince;
görev ve sorumluluk alanlarına ilişkin olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik çalışmaları öncelikle kurum imkânları ile yürütmek, imkânlarını aşan
ihtiyaçları Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne bildirmek.
d) İl afet ve acil durum yönetim merkezlerince; sorumluluk bölgelerinde oluşan
olaylarda, sorunların çözülmesi ve ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaları öncelikle il
imkânları ile yürütmek; hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde il düzeyinde kurum ve
kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
e) İlin imkân ve kapasitesini aşan olaylarda, ihtiyaç duyulan ekip, ekipman ve benzeri
yardım malzemelerini; cinsi, miktarı ve nitelikleri açık olarak belirtilmek suretiyle, Başkanlık
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden talep etmek.
Madde 5- (1) Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili
olarak, hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, afet ve acil durum
yönetim merkezleri ile sivil toplum kuruluşları arasında, Başbakan adına koordinasyon ve iş
birliğini sağlamak amacıyla Başkanlık personelinden oluşan ve yirmi dört saat esasına göre
çalışan Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulur. Merkezin idari işleri ile
sekretarya hizmetleri Müdahale Dairesi Başkanlığınca yürütülür
(2) Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin görevleri şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgiler
toplamak, değerlendirmek ve bu bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek.
b) Müdahale uygulamalarını takip etmek, yönetmek, afet ve acil durum yönetim
merkezleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine etmek.
ç) Afet ve acil durum esnasında yürütülen faaliyetler ve sonuçları ile ilgili olarak
kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için gerekli
tedbirleri almak.
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d) Diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgili organlarıyla gerekli görüldüğünde
koordinasyon ve iş birliği yapmak.
e) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinde görevli personelin eğitimi ve haberleşme
şebekelerinin denenmesi için tatbikatlar planlamak ve icra etmek.
f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinde incelemeler yapmak ve gerekli görülen
hususlarda önerilerde bulunmak.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi
Madde 6 - Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, meydana gelen veya gelmesi
muhtemel büyük ölçekli;
a) Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ,
b) İltica ve nüfus hareketleri,
c) Yangınlar ve kazalar,
ç) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları,
d) Tehlikeli ve salgın hastalıklar
gibi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlarda ulusal düzeyde etkin
ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere faaliyete geçer.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Görevleri
a) Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri
toplamak, değerlendirmek, bilgileri gerektiğinde ilgili makamlara iletmek veya Afet ve Acil
Durum Koordinasyon Kurulu’na sunmak.
b) Müdahale uygulamalarını yönetmek, takip etmek, afet ve acil durum yönetim
merkezleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğini sağlamak, yetkisi dâhilinde olanları çözüme
kavuşturmak, yetkisini aşanları Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na sunmak.
c) Afet ve acil durum esnasında yürütülen faaliyetler ve sonuçları ile ilgili olarak
kamuoyunu bilgilendirmek ve kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi için gerekli
tedbirleri almak.
ç) Ulusal ve uluslararası insani yardım ve müdahale faaliyetlerini koordine etmek.
d) Diğer devletlerin ve uluslararası kuruluşların ilgili organlarıyla gerekli görüldüğünde
koordinasyon ve iş birliği yapmak.
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11. SİVİL TOPLUM VE ARAMA KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNE DAİR
MEVZUAT
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Giriş
Kurumsal yapılar afetlerin çeşit, şekil ve sonuçları bakımından ortaya çıkan etkilerini
minimize etmekte aktif rol alsalar da zaman zaman bu konuda yetersiz kalmışlar ve süreç
içerisinde afetlerle mücadele, toplumsal temelli afet yönetimini esas alan bir yapıya dönüşmeye
başlamıştır.
Bu bağlamda aileden başlayan, mahalle, Şehir ve ülke genelinde devam eden bir yapının
ortaya çıktığı görülmektedir. Ortaya çıkan riskler ve bu risklerle baş edebilme iradesini
gösterebilecek, afetlerin tüm aşamalarında aktif rol alabilecek sivil inisiyatifler yaşanan
olumsuz tecrübeler sonrası kendiliğinden ortaya çıkan gönüllü yapılar olarak afetlerle
mücadelede önemli işlevlere sahip olmuşlardır.
Meydana gelen her afet sonrası daha kurumsal bir yapılanmaya dönüşen STK’lar
özellikle 1980 sonrası her alanda olduğu gibi afet yönetimi alanında da etkin gönüllü yapılar
olarak çok önemli katkılar sunmuşlardır.
Özellikle meydana gelen bir afetin hemen sonrasında yöre halkının profesyonel ekipler
gelinceye kadar hayat kurtarma, barınma, iaşe gibi ihtiyaçları karşılamada gösterdikleri çabalar
sivil inisiyatifin misyonunu göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir.
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11.1. Türkiye’de Afetlerle Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşları
Vatandaşlar, toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesini genel olarak devletten beklenen
bir hak ve görev olarak görmektedirler.
Bu bağlamda toplumda “devlet baba” anlayışı ortaya çıkmış ve bireysel olarak
yapılması gerekenler de dâhil olmak üzere her şeyi devletten bekleyen yanlış bir “kolaycı”
anlayış gelişmiştir.
Bugün artık dünyada yönetimlerin her alanda ortaya çıkan sorunlara karşı tek başlarına
cevap vermelerinin imkânsızlığı tartışmasız kabul gören konuların başında gelmektedir.
Türkiye’de yaklaşık 4.500 vakıf, 72.800 dernek ve diğer organizasyonlar (profesyonel
kurumlar, ticari sendikalar, işçi sendikaları ve kooperatifler) bulunmaktadır. Bunların çoğu
1980 sonrasında, özelliklede son yıllarda kurulmuşlardır (Tablo 3).
1990’lı yıllar, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının hızlı geliştiği bir dönem olmuştur.
Son zamanlarda, Türkiye’deki gazeteler sık sık sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerini halkın
ilgisini çekmek ve teşvik etmek için haber yapmaktadırlar.
Sivil toplum kuruluşlarının kurulması için devlet izni gerekmekte ve adliye kayıtları
araştırılmaktadır.
Afet yönetimine dayalı olarak kurulan sivil toplum kuruluşları, vakıf ve dernek olmak
üzere iki çeşit olarak sınıflandırılabilir.
Vakıfların uzun bir tarihi bulunmaktadır. Selçuklu döneminde (1078-1293) gelişmiş ve
Osmanlı döneminde (1299-1920) kurumsallaşmış ve altın çağını yaşamıştır.
Vakfın aktivitelerinin tek dayanağı, kamu çıkarları için kamu hizmetleri ve sosyal refah
gibi konularla ilgili araştırmaları desteklemek için kullanılan bağışlardır. Vakıflara yapılan
bağışlar vergiden düşülmektedir. Vakıfları kurmak kolaydır, fakat etkinlikleri tek bir girişim
üzerine yoğunlaşmak zorundadır.
Derneklerin kuruluşunun zorluğuna rağmen, derneklerde birçok etkinlik yapılabilmekte
ve maddi kaynak; aidat, bağış, halktan toplanan hükümetin vergi gelirlerinden pay,
piyangolardan, konserlerden, sergilerden vs. den sağlanmaktadır.

208

Tablo 3: Sivil Toplum Kuruluşlarının İşleyiş ve Sayısal Dağılımları

Afet yönetimine dayalı olan sivil toplumların diğer bir çeşidi ise meslek odalarıdır.
Odalar, kamunun bağımsız otoriteleri olarak tarafsız kalmakta ve zorlayıcı bir grup olarak
hizmet vermektedirler. Jeoloji mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları, doktorlar, avukatlar,
ticaret odaları gibi çok çeşitli odalar bulunmaktadır.
Çok az rastlanır olmasına karşın bazı sivil toplum kuruluşları, vakıf, dernek veya
odalarında dışında farklı statülerde bulunmaktadır. Bunlardan biri kooperatiftir. Kooperatifler,
işlevlerini karşılayacak kadar kapitale sahiptirler ve üyelerinin ekonomik çıkarları için
çalışmaktadırlar. Bazen de kooperatifler, konut yapmak veya toplu tarım aktiviteleri
gerçekleştirmek için kurulurlar.
Kamu otoritelerince gereksiz kontrolü ve formaliteleri engellemek için, öz-verili
mahallelerin kurdukları organizasyonlarda “komite” statüsü bulunmaktadır. Komiteler yerel
belediyeler ile yapılan protokollerle kurulabilirler.

11.2. Afet ve Acil Durumlarda Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve
İlgili Mevzuat
Afet sırasında ölüm ve yaralanmaların büyük kısmı ilk birkaç saat içinde olmaktadır.
Yapılan çalışmalar afetten sağ kurtulanların %75’inin olaydan 30 dakika sonra enkaz
kaldırma ve kurtarma çalışmalarına katıldığını göstermektedir (Dedeoğlu, 2009). Bölgedeki
halk tarafından en erken ve etkili yardımın başlatılıyor olması, afet öncesi eğitim ve hazırlığın
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle riskli bölgelerde yaşayanlara; afet
sırasında ne yapacağı, kimden emir alacağı, önceden hazırlanmış malzeme, araç-gereçleri
nereden alacağı konusunda eğitim verilmelidir (Dedeoğlu, 1999). Bu durumda sağlıklı
vatandaşların afetzedelere ilkyardım uygulaması, en önemli konu hâline gelmektedir. Bu
hususlar Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılan 29.7.2015 tarihli İlkyardım Yönetmeliği ile
düzenlenmiştir.
İlkyardım Yönetmeliği’nin amacı 1. maddede “Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve
toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her
bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı
bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım
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eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.” olarak açıklanmıştır.
Yönetmeliğin kapsamı ise 2. maddede “Bu Yönetmelik; eğitimci eğitmeni, ilkyardım
eğitmeni yetiştirecek ve ilkyardım eğitimi düzenleyerek sertifika verecek ve bu eğitimi alacak
olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri, iktisadilik
esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.” olarak
belirtilmiştir (Polat, 2014).
Afet sırasında ölüm ve yaralanmaların büyük kısmının ilk birkaç saat içinde
olduğunu daha önce de belirtmiş olup, bu durum arama-kurtarma çalışmalarının ne
kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda 2001 tarihli Türk Arama ve
Kurtarma Yönetmeliği de işin esaslarını düzenlemesi bakımından büyük öneme sahiptir.
Marmara Depremi’nden sonra idarenin afetlere müdahalede gönüllülerin katılımıyla
ilgili bazı düzenlemeler yaptığı görülmektedir. 27.12.1999 tarih ve 586 sayılı KHK ile 7126
Sivil Savunma Kanunu’nda gönüllü kişi ve kuruluşların Sivil Savunma Teşkilatı’nın
koordinasyonunda sivil savunma ile ilgili görevlere katılımlarının düzenlenmesine yönelik
değişiklik yapılmış ve Belediye Kanunu’na mülki idare amirinin emriyle afet bölgelerinde
arama, kurtarma ve yardım hizmetlerinde bulunmak görevleri eklenmiştir.
Yerel idarelere afetler ve acil durumlarla ilgili olarak verilen görevler 2005’te çıkarılan,
5302 sayılı Özel İdare Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda daha ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir.
Sivil Savunma Kanunu’nda yapılan değişikliğe ek olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından
“Sivil Savunma Hizmetlerine Gönüllü Katılımların Düzenlenmesiyle” ilgili yönerge çıkarılmış
ve bu yönerge sonucunda STK’larla protokol yapılmıştır.
2009 yılında, oluşturulan yeni yapıda, afetlerle ilgili yetki ve sorumlulukların yeniden
tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanması
temelinde oluşturulan afet yönetimi yeni kurumsal yapısı Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı çevresinde şekillenmiştir.
29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun’la kurulan başkanlığın görevleri, afetlerin
önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet ve acil durum hâlinde müdahale edilmesi ve afet
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin
planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaktır.
Afet Yönetimi’ne ilişkin temel hukuki kaynak olan 5902 sayılı Kanun esasınca
hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), afet yönetimi konusunda temel stratejik
belgedir.

210

11.3. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Sivil Toplum Ekipleri
Amacı; “afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet
grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası
ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.” (TAMP, 2013).
TAMP, stratejik, taktik ve operasyonel plan türlerini içeren afet ve acil durumlara ilişkin
müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rollerin
ve sorumlulukları düzenlendiği genel bir plandır.
Taktik plan grubu; Türkiye Afet Risk Azaltma Planı, Türkiye Afet Müdahale Planı,
Türkiye Afet İyileştirme Planı olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır.
Türkiye Afet Müdahale Planı; operasyonel kısmı yatay ve dikey entegrasyonu sağlamak
amacıyla ulusal düzeyden yerel düzeye indirgenen bir yapıya sahip olup Ulusal Düzey Hizmet
Grubu Planları, İl Afet Müdahale Planı ve Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları’nı
kapsamaktadır.
Hizmet grubu planlarında görevlendirilen çözüm ortağı AFAD, ilgili bakanlıklar, kurum
ve kuruluşlar, yerel yönetim birimleri, özel sektör ve STK’ları sorumlu tutmaktadır. TAMP,
ulusal ve yerel ölçekte koordinasyonun sağlanabilmesi, ülke çapında standardın sağlanması
amacıyla, yerel düzeydeki afet müdahale yönetiminin ulusal düzey tarafından tek bir model
olarak tasarlanmasını hedeflemektedir.
Bu amaca uygun olarak, afet türlerini ve bu afet türlerinde müdahalede yer alması
gereken hizmet grupları faaliyet alanlarına göre belirlendiği Ulusal Hizmet Modeli ve bu
modele uyumlu olarak geliştirilen alt modeller ulusal afet müdahale sisteminin temelini
oluşturmaktadır.
TAMP’nda, afetlere hazırlanma sürecinde, afet öncesi, sırası ve sonrasında afete yönelik
gerçekleştirilecek hizmet türlerinin ve hizmet gruplarının belirlenmesi ve iş bölümü yapılması
esaslarına yer verilmiştir.
Afetlerde müdahale gerektiren durumlar seviyelere göre etaplandırılarak afet türü ve
ölçeğine göre farklı koordinasyon birimleri müdahalede yetkili kılınmıştır. Müdahale
seviyelerine göre hangi hizmet grubunun söz konusu afete müdahalede bulunacağı ve hangi
kapsamda ve müdahale alanında görevlendirileceği koordinasyon birimlerinin takdirine
bağlıdır.
Devletin öncü rolü üstlenmesi, yol gösterici olması ve kendi dışındaki aktörleri teşvik
edici ve önünü açıcı bir misyon üstlenmesi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Afetler de
bu açıdan bakıldığında devletin yaptıklarına paralel olarak sivil insiyatifin kendi özerk ve
gönüllü yaklaşımı çerçevesinde aktif olarak yer aldığı bir alandır.
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11.4. Afet Yönetiminde STK’ların Önemi
Bugün artık STK’lar toplumların afetlere hazırlanması, zarar ve risklerin azaltılması,
kısa süreli müdahale ve uzun süreli iyileştirme çalışmalarına yoğun bir şekilde katılmaktadırlar.
Gönüllü yapılanmalar olmadan devletin tek başına afetlere maruz kalmış toplumların
ihtiyaçlarını karşılaması mümkün gözükmemektedir.
Bundan dolayı gönüllü kuruluşların afetlerin tüm aşamasında rolleri, hem kamu ile olan
ilişkilerinde hem de kendi aralarındaki yaklaşım ve iş birliği, dil birliği, ortak bir afet yönetimi
ile birlikte eşgüdümün de sağlanması gerekmektedir.
Ortaya çıkan olağanüstü durumlarda, STK’ların kendi özerk ve elastiki yapısı gereği
devlet yapılanmalarından önce afet mahalline ulaşması, ortaya çıkan afetin niteliğine göre;
arama-kurtarma, insani yardım, ilk yardım ve tıbbi destek sağlama imkânları mevcuttur. Bu
faaliyetleri yürütürken genel planlamalara dâhil edilmemeleri neticesinde ortaya çıkan eş
güdüm eksiklikleri, kaynak ve zaman israfı gibi kayıplar da ortaya çıkarabilmekteyken, TAMP
ile bu sorun giderilmiştir. Hizmet grubunda STK’lar destek çözüm ortağı olarak yer almışlardır.
Ayrıca ortak dil ve uygulama standartlarının sağlanması ile ilgili Akreditasyon çalışmaları
AFAD tarafından yürütülmektedir.
Ülkemizde afetlerle ilgili olarak gönüllülük faaliyetleri, kamusal yanı da bulunan
Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarını oluşturmaktadır.
Türkiye’de vakıf ve dernek faaliyetleri esasen çok eskilere kadar gitse de, toplumun
afetler konusundaki hassasiyetlerini harekete geçirme noktasında aktif olarak gönüllülük
faaliyetlerini önceleyen misyonu henüz yeni yeni oluşmaktadır. Özellikle 1999 yılında yaşanan
iki büyük deprem sonrasında daha da hız kazanmıştır.
Kendiliğinden afet bölgesine gelen gönüllüler afetzedelerin hayatlarının kurtarılması ve
normale dönülmesi faaliyetlerinde aktif rol almışlar, bu durum Türkiye’de gönüllülük işlevinin
harekete geçmesinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Türkiye’de afetlere müdahalede
gönüllülerin katılımıyla ilgili yapılan düzenlemeler araştırıldığında, ilk düzenleme, 1999
Marmara depreminden sonra 586 sayılı KHK ile 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nda
yapılan değişiklik ile gönüllü kişi ve kuruluşların sivil savunma teşkilatının koordinasyonunda
sivil savunma ile ilgili katılımlarının düzenlenmesidir.
Daha sonra ise İçişleri Bakanlığı “Sivil Savunma Hizmetlerine Gönüllü Katılımların
Düzenlenmesiyle” ilgili yönerge çıkarmış, yönergenin çıkmasından sonra 100’den fazla sivil
toplum kuruluşu ile protokol yapılmıştır.
Ayrıca 5302 sayılı Yasa’yla özel idare ve belediyelere afetler ve acil durumlarla ilgili
olarak bazı görevler verilmiştir. Buna bağlı olarak da İçişleri Bakanlığı’nca özel idare ve
belediye hizmetlerine gönüllü katılımın sağlanması ile ilgili yönetmelik çıkartılmıştır. Bu
yönetmelik ile gönüllü itfaiyeciliğin uygulanabilmesinin önü açılmıştır.
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11.4.1. Kamusal Çalışma
 Kamusal çalışma, bireylerin ortak çıkarları adına bir araya gelerek çalışma
yapmasıdır.


Bireyin kazancı, tıpkı diğer bireylerin kazancı gibi, çok önemlidir.



Türkiye’de bilinen en iyi örneği, imecedir.



Kamusal çalışma dolaysız katılıma dayanır ve bir STK gerektirmez.

Tablo 4: Gönüllü Sivil Savunma Ekiplerinin Yapılanması, Etki Alanları ve Görev Dağılımları

11.4.2. Yerel Gönüllüler
Bu gönüllüler afet yönetimi içerisinde zararların azaltılması, müdahale ve afet sonrası
etkinliklerde yer alırlar (Tablo 4).
Afet zararlarının önlenmesi konusunda: bölgeyi tanıdıklarından ve bölge halkının
sesini duyduklarından yerel yönetimleri yönlendirebilir, tedbirler önerebilirler. Yerel halkın
farkındalığını arttırabilirler
Afet durumunda: Yardım ve kurtarma ekiplerine destek verebilirler, yerel yöneticileri
gelişmelerden anında bilgilendirebilirler ve bölge ve zarar görebilirliği yüksek bölge sakinleri
hakkında bilgi aktarabilirler.
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Afet sonrasında: Bölge halkının genel durumunun değerlendirilmesinde ve ihtiyaçların
belirlenmesinde yardımcı olabilirler, yardım malzemelerinin dağıtımında yöneticilere yardımcı
olurlar ve ihtiyaç olduğu sürece bu hizmetlerine devam ederler.
Avantajları:


Yerel koşullar ile ilgili bilgileri vardır, o yöredeki nüfusu tanır ve bilirler.



Birbirleriyle aralarında hiyerarşik bağlar yoktur.



Temsilcilerini demokratik olarak seçerler.



Bu temsilcilerin gönüllüleri yönetmek gibi bir sorumluluğu yoktur.



Bu bireylerin bulundukları toplumsal grubun farklılıklarını yansıtmaları ve



Dışlanmış grupları da içlerine almaları ilginç olabilir.

11.5. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin
Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Amaç
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı sivil savunma arama ve
kurtarma birlikleri ile illerde kurulan arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu, görevleri,
çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
ekiplerini kapsar.
Dayanak
Bu Yönetmelik, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 8/10/1999 tarihli ve 586
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 32. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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12. ULUSLARARASI AFET MÜDAHALE MEVZUATI
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Giriş
Afetin meydana gelmesi ile afet yönetiminin müdahale aşaması başlar ve afetin olduğu
andan itibaren ilk saatleri, ilk birkaç günü ve bu dönemde yapılan arama-kurtarma ve ilkyardım
çalışmalarını kapsar. Bu aşama mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı kurtarmayı,
tedavi etmeyi, evsizlere barınma ve beslenme imkânı sağlamayı, yangın gibi ikincil tehlikelerin
önlenmesi amacıyla gereken tedbirlerin alınmasını, yeniden inşa aşaması için temel oluşturacak
hazırlıkları yapmayı (hasar tespitlerinin yapılması, kriz merkezlerinin oluşturulması gibi),
bölgeyle ulaşımı ve haberleşmeyi sağlayacak olan kanalların oluşturulmasını, ihtiyaçların
belirlenmesi,· geçici iskân; çevre sağlığı, koruyucu hekimlik ve tehlikeli yıkıntıların
kaldırılmasını kapsar.
Soğuk savaş sürecinde ve takip eden dönemde “savaş için sivil savunma” modelinin
“afet için sivil savunma” modeline dönüşmesi, geleneksel afet yönetim yaklaşımının önemli bir
aşamasını oluşturmuştur.
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12.1. Uluslararası Afet Yönetiminde Süreçler
Oysa modern afet yönetiminde afete müdahalenin yanı sıra afete hazırlık ve zararların
azaltılması çalışmalarının, özelikle 1990’lı yıllardan itibaren küreselleşmenin hızla artması ve
afet zararlarının uluslararası ekonomileri tehdit eder boyuta gelmesiyle gelişmiş ülkelerde ön
plana çıktığını görmekteyiz (Şekil 36).
İnsan yapımı tehlikeler ve bu tehlikelerin oluşturduğu riskler, eğer olayın temelindeki
nedenler bilinebilir ve uygun sakınım (mitigation) yaklaşımları uygulanabilirse önlenebilirdir.
Birçok uluslararası organizasyon hem doğal hem de insan yapımı afetlerin hızla artan etkileri
ve bu afetlerin hem doğal hem de yapılı çevre üzerinde oluşturduğu ağır baskı konusunda
insanları, yerel, ulusal ve uluslararası kurumları uyarmaktadırlar.
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Şekil 36: Türkiye ve Dünyada Afet Türleri, Oluş Sıklıkları ve Yol Açtığı Zarar Dağılımlarını
Gösteren Şekiller
Afet yönetimi süreci içerisindeki en önemli ve sorunların en çok yaşandığı alanlardan
biri müdahaledir. Müdahalenin hızı, kaliteli ve ihtiyaca uygun biçimde yapılması, bir bütün
olarak afet yönetimi sürecinin başarısını etkilemektedir. Müdahalenin önemi son dönemde
yaşanan Katrina ve Mite Tayfunları, Güney Asya Depremi ve Tsunamisi ve 1999-Marmara
Depreminde daha iyi anlaşılmıştır. Yaşanan afet tecrübeleri sadece bu alanda faaliyet gösteren
özel kurumlardan, karar verme mekanizmalarından, profesyonel olarak bu alanda çalışanlardan
oluşan, tamamen uzmanlık gerektiren özel bir çalışma sahasının ortaya çıkmasına sebep
olmuştur (Katoch, 2006).
Afetlere müdahale öncelikli olarak ulusal hükümetlerin görevidir. Ulusal
hükümetler, bu sorumluluk gereği afetlerle ilgili yasal, kurumsal düzenlemelere sahiptir. Ancak
Ülkelerin müdahale kapasitesini aşan büyük afetlerin meydana gelmesi hâlinde ulusal
hükümetlerin çağrısı üzerine farklı ülkelerin uluslararası örgütlerin yardım ekipleri
müdahalede görev alabilmektedir. Fakat bu durumda da afetin doğası gereği zaten karmaşık
olan ortamda (çok sayıda ölü ve yaralı, kurtarılması gereken insan, altyapı sistemlerinde çökme
hızlı ve zamanında müdahale etme gereği, iletişim ve ulaşım sistemlerinin işlemez hâle gelmesi

218

vb.) çok sayıda yerli ve yabancı yardım örgütünün bölgeye erişmesi bu süreci daha da karmasık
ve içinden çıkılamaz bir duruma getirmektedir.

12.2. Dünyada Afet Yönetimi Politikalarında Yaşanan Değişim
1980’li yıllar tüm dünyada mevcut afet yönetim politikalarının sorgulandığı yıllar
olmuştur.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından1990-2000 yılları arasını “Doğal Afet
Zararlarının Azaltılması Uluslararası On Yılı” olarak ilan edildi.
Ayrıca;


1994 yılında Yokohama Konferansı gerçekleştirildi.

 2000 yılında Doğal Afet Zararlarını Azaltma Uluslararası Stratejisi, BM’nin bir
organı olarak kabul edildi.


Yine 2000 yılında Milenyum Bildirgesi yayınlandı.



2005 yılı Hyogo Bildirgesi (Yavaş ve Yavuz, 2009).

12.3. Afet Mevzuatı Konusunda Uluslararası Hukuki Düzenlemeler ve
Kuruluşlar
Doğrudan afet önlemleri ve yardımlarına ilişkin anlaşma, karar ve ilkeler
bulunmaktadır:
 Afet Etkisini Azaltma ve Yardım Operasyonları İçin iletişim İzni Hakkında
Tampere Sözleşmesi (Türkiye imzalamamış ve taraf değil), Uluslararası afetlerde iletişimin
düzenlenmesine yönelik en kapsamlı düzenleme Tempere konvansiyonudur.

Uluslararası Yardımı Hızlandırma Önlemleri 23. Uluslararası Kızılhaç Kızılay
Konferansı Kararı (1977) ve BM Genel Kurulu A/RES/32/56 (1977) (bağlayıcı değil ancak
uyuyoruz.),
 Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardımı Kılavuz İlkeleri (BM Genel Kurulunun
A/RES/46/182 (1991)) (bağlayıcı değil ancak uyuyoruz),
 Afet Durumlarında Sivil Topluma Uluslararası İnsani Yardım için İlkeler Bildirgesi
(21. Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Konferansı Kararı (1969)),
 Uluslararası Kentsel Arama-Kurtarma Yardımının Koordinasyonu ve Etkinliğinin
Güçlendirilmesi (BM Genel Kurulunun A/RES/57/150 (2003) Kararı,
 SPHERE Projesi: Afete Müdahalede İnsani Yardım ve Asgari Standartlar (2000 &
2004 yılında revizesi (Türkiye katılıyor, Sağlık Bakanlığı yürütüyor).
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12.4. Uluslararası Afet Müdahalelerinde Yaşanan Sorunlar
Afet yönetiminde müdahalenin başarısı diğer faktörler yanında (yasal, kurumsal, sosyal
ve teknik boyutlarıyla hazırlıklı bir sosyal sistemin varlığı) yardım ekiplerinin doğru, yerinde
ve hızlı biçimde koordinasyonu ile yakından ilişkilidir ve bunu sağlamak kolay değildir.
Çünkü acil müdahale, bir taraftan titiz, dikkatli bir örgütlenme ve planlamayı
gerektirirken, diğer yandan kendiliğinden harekete geçmesi gereken bir sistem olması beklenir
(İsbir ve Genç, 2008).
Bu aşamada yaşanana sorunlar şu şekilde sıralanabilir:
 Uluslararası hukukta uluslararası afet müdahalelerinde uygulanacak, yasal ve
kurumsal çerçeveyi belirleyen kuralların oluşturulmamış olması veya dağınık olmasından
kaynaklanan sorunlar,
 Yardım örgütlerinin birbirleriyle, ulusal kamu kurumları ve kolluk kuvvetleriyle
yaşadıkları koordinasyon ve iş birliği sorunları
 Yardım edilen ülkelerden kaynaklanan sorunlar,
 Uluslararası müdahaleye katılan örgütlerden kaynaklanan sorunlar (yasal ve kültürel
yapı farklılıkları, örgüt kültürü, personel yapısındaki farklılıklar).
Gerek ulusal afet yönetim sistemlerinde gerekse uluslararası afetlere müdahalelerinde
görev ve sorumlulukları olan örgütlerin geliştirdikleri farklı kurallar kararlar hukuki metinler
olmasına rağmen, uluslararası afet müdahalelerini yönetecek kapsamlı uluslararası yasal tek bir
çerçeve bulunmamaktadır. İnsani yardım konusunda uluslararası insancıl hukukun varlığına
rağmen bu kurallar, afet bölgesindeki çalışmalar için yeterli bir standart, rehber sağlamada
yetersiz kalmaktadır.
Dolayısıyla uluslararası afet müdahalesi ile ilgili olarak profesyonellik, ulaşım, gümrük
ve yardım malzemelerine ilişkin standartlar, bilgi paylaşımı, erişim ve güvenlik, planlama,
hazırlık konularında daha kapsamlı yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.
Afetlerde uluslararası yönetimin ilkeleri
1. Afet yönetiminden afetzede ülke sorumludur.
2. Afetten sonra afetzede ülkenin uluslararası yardıma gerek duyup duymadığı
konusundaki deklerasyonu belirleyicidir.
3.Tüm yardımlar, afetzede ülkenin talebi üzerine ve onu destekleyecek şekilde yapılır.
4. Ülkelerden ve kuruluşlardan yardım, doğrudan afetzede ülkenin kendisi ya da
uluslararası kuruluşlar aracılığı ile istenebilir.

220

5. Ülkeler ve kuruluşlar iki taraflı yardımda serbesttir ve bunlar önceliklidir.
6. Doğal afetlerde, genellikle uluslararası destek patlaması yaşanmaktadır. Bunun
koordinasyonu çok önemlidir.
7. Uluslararası yardımların koordinasyonunu Birleşmiş Milletler sağlar.
8. Hiçbir kuruluş bu bağlamda çok başlılığa neden olmamalıdır, olamaz.
Bir ülkenin afet yönetim kapasitesi ne denli gelişmiş ise:


Uluslararası yardıma olan gereksinimi o denli azalır.



Uluslararası yardımlardan o denli yüksek derecede yararlanır.



Uluslararası yardımlarda o denli yüksek inisiyatif kullanır.

Uluslararası insani hukuk kurallarına göre, afetlere müdahale öncelikli olarak ulusal
hükümetlerin sorumluluğundadır:
 Farklı ülke ve örgütlerin ülkedeki afet müdahalelerine katılabilmesi için afete
uğrayan ülkenin resmî çağrıda bulunması gerekir.
 Afetlere müdahalenin merkezinde ulusal hükümetler bulunur. Bunun iki anlamı
vardır; afetin meydana geldiği ülkedeki hükümet, insani yardım şeklinde ülkeye giren çok
sayıda yabancı gücün faaliyetlerinden haberdar olmak istemektedir. İkinci anlamı ise, ulusal
hükümetlerin afetlere müdahale edebilme kapasitesine sahip olması gerektiğidir

12.5. Afetler ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası düzeyde çok sayıda resmî ve gönüllü kuruluş afetle mücadelede bağımsız
ve koordineli faaliyette bulunmaktadırlar.
 Resmi Kuruluşlar
a) BM Sistemi
b) NATO
 Gönüllü Kuruluşlar
a) Kızılay ve Kızılhaç
b) Diğer Gönüllü Kuruluşlar

12.5.1. Ana ve Temel Kuruluşlar


Birlemiş Milletler
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UN-DHA / OCHA - Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi)
UNDAC - United Nations Disaster Assessment and Coordination
(Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon)


Kızılhaç - Kızılay

IFRC - International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies


NATO

EADRCC / EADRU - Euro - Atlantic Disaster Response Unit

12.5.1.1. Birleşmiş Milletler

Genel kurul
1.

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesi

2.

Ekonomik ve Mali Komite

3.

Sosyal İnsani ve Kültürel Komite

4.

Siyasi Sorunlar ve Sömürgecilik Komitesi

5.

İdari İşler ve Bütçe Komitesi

6.

Yasal Sorunlar Komitesi

BM Ana Konular
1. Barış ve Güvenlik
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2. Gelişme
3. İnsan Hakları
4. İnsani İlişkiler (HA)
5. Uluslararası Hukuk
BM Sekreterlik
UNDRO-UN Disaster Relief Office (Afet Yardım Ofisi) Genel Sekreterliğe bağlı özel
ofis olarak 1971’de kurulmuştur. Özellikle 1980’lerin ortalarından itibaren BM’nin görev,
sorumluluk alanları içerisinde insani müdahale operasyonları, afetler ve acil yardım durumları
ayrı olarak ele alınmaya başlanmıştır.
1981 yılında BM’ye bağlı bir örgüt olan UNITAR (United Nations Training and
Research), “Afet Müdahale Operasyonları” için Model Kuralları ortaya koymuş;
 1984’te BM. “Acil Durum Yardımlarının Tedarikinin Yaygınlaştırılması” Taslak
Kararının,
 1985 yılında ise. “Uluslararası insani Yardım” konulu anlaşmayı yazılı hâle
getirilmesi sağlamıştır.
 1991’den sonra Department of Humanitarian Affairs (DHA) altında bir ofis hâline
gelmiş,
 Bu sorumluluk BM Genel Kurulu’nun 46/182 sayılı1991 yılındaki kararıyla OCHA
kurularak bu UNDRO misyonunu tamamlamıştır.
Ülkelerin resmî ve sivil afet kuruluşlarını çatısı altında toplayan ve 2013-2016 yılları
arasında “İnsani Yardım Zirvesi” ni Ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştiren OCHA’ ya bağlı
olarak çalışmalarını yürüten, INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group),
USAR gibi (kentsel arama ve kurtarma-Urban Search and Rescue-USAR) amacıyla faaliyet
gosteren müdahale ekipleri ve ülkeler arasında profesyonel bir koordinasyon ağı gorevi
görmektedir.

12.5.1.2. OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
New York ve Cenevre’de iki merkez 30 Adet bölge ofisi bulunmaktadır. Ülke yardım
istediğini deklare ettiğinde, OCHA, daimî koordinatör ve ilgili birimlerle irtibat kurarak
ayrıntılı bilgi alır ve bölgeye UNDAC ekiplerini gönderir, oluşan bilgi ve raporları uluslararası
sisteme aktarır (Akdur, 2015).
OCHA’nın bu önemli görevi yerine getirebilmesi için geliştirdiği pek çok sistem ve araç
vardır. Bunların listesi ve her bir sistemin/aracın hangi durumlarda nasıl harekete geçirildiği
OCHA’nın internet sitesinde bulunmaktadır.
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Bunlardan biri olan UNDAC (United Nations, Disaster Assesment and Coordination ),
1993 yılında kurulmuş olup, afetlere 12-24 saat içinde müdahale edebilmek amacıyla, acil
durum yöneticilerinden oluşmuş bir ekiptir.
Afetten etkilenen Ülkenin talebi üzerine harekete geçen UNDAC, bilgi yönetimi,
değerlendirme, uluslararası yardım, müdahale ekiplerinin yerinde koordinasyonu konusunda
ulusal yetkililere destek vermektedir (Katoch, 2006, Ozbaran, 2004).
OCHA üç düzeyde koordinasyon sağlar
1.

Afet bölgesinde

2.

Afet ülkesi başkentinde

3.

Uluslararası düzlemde

Şekil 37: INSARAG Örgüt Şeması

12.5.1.3 UNDAC (UN Disaster Assessment And Coordination)
 Toplanarak 12-24 saatte olay yerine hareket edecek OCHA’nın uzmanlarından
oluşmuş ekiptir.


Beş bölge ekibi olarak organize olmuştur:
1. Avrupa
2. Latin Amerika
3. Karayipler
4. Asya
5. Güney Pasifik
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12.6. Arama Kurtarma Ekiplerinin (USAR) Sınıflandırılması Ölçütleri


Yönetim



Lojistik



Arama



Kurtarma



Tıbbi Yardım

Arama kurtarma (USAR) ekiplerinin kategorileri
 Hafif sıklet (Light USAR Teams): Yalnızca yüzey arama ve kurtarma yeteneğinde
olan ekiplerdir. Yerel ya da yakın komşu ülkeden gelirler. Bunların uluslararası SAR yapması
önerilmez.
 Orta sıklet (Medium USAR Teams): Beton yapı yıkıklarında teknik arama
kurtarma yapabilen ekiplerdir. Kırma, parçalama ve kesme araçları ile donanmıştır. 32 saat
içinde afet bölgesine ulaşabilirler
 Ağır sıklet (Heavy USAR Teams):Betonarme ya da demir ve çelik ile
güçlendirilmiş yapı yıkıklarında teknik arama kurtarma yapabilecek ekiplerdir. 48 saat içinde
müdahaleye başlayabilirler.

12.7. Haberleşme
Küreselleşen günümüz dünyasında haberleşme ve iletişim, afetle mücadelenin en
önemli araçlarından biri olup, kolay ulaşılabilir, hızlı ve güvenilir iletişim kaynaklarının
yönetiminde Birleş Milletler başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşların serverları bilgi
akışı ve haberleşme ağının oluşturulmasında büyük önem taşımaktadır.
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IRIN: Integrated Regional
Information Network

Reliefweb

Center For International Disaster
Information

GDACS Homepage atwww.gdacs.com

Şekil 38: UN Afet Koordinasyon İletişim Sayfası Görünümü

12.8. Uluslararası Afet Koordinasyon, Yardım ve Müdahale Birimleri
NATO, 1997 yılından bu yana, BM’nin destekleyicisi olarak Avrupa Atlantik Afet
Müdahale Koordinasyon Merkezi ile konuyla ilgili faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu birimle BM
afet müdahale çalışmalarına NATO ilkeleri kapsamında destek vermekte, koordinasyon görevi
üstlenmektedir (Ozbaran, 2004).
Doğrudan afetle mücadele amacıyla kurulmamış olmasına rağmen FAO (Birleşmiş
Milletler Tarım ve Gıda Örgütü) kuraklık ve kıtlığa bağlı afet zararlarının azaltılması ve
yardımların sağlanması konusunda önemli katkılar sunmaktadır (İsbir ve Genç, 2008)
Avrupa Birliği de uluslararası afet müdahaleleri ile ilgili düzenlemelere sahiptir.
Özellikle ECHO (European Union Humanitarian Aid Department ), kurumun insani yardım
faaliyetlerini yürüten temel organdır ve dünyanın en önemli insani yardım (barınma, gıda,
sağlık, psikolojik yardım) sağlayıcılarındandır. 1992 yı1ında kurulan ECHO’nun temel amacı,
AB ülkeleri dışında afete uğramış olan ülkelere hızlı ve etkili biçimde yardım sağlamaktır.

12.9. Ülkelerin Afet ve Risk Yönetimleri
Dünyada Afet ve kriz yönetimi konularında başlıca ülkelerin faaliyetleri ve bu amaçla
oluşturdukları kuruluşlar şu şekilde özetlenebilir.

12.9.1. ABD
Afetlerden nükleer savaşlara kadar uzanan tüm acil hâller yelpazesi içinde faaliyet
sürdüren, Ülke yönetiminin her kademesini ve Özel sektörü ilgi alanı içine alan, Federal
Olağanüstü Hâl Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından yürütülmektedir.
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Şekil 39: USA’daki Afet ve Kriz Yönetimi Kuruluşu ve Bölgeler

12.9.2. Kanada
Kanada’da 1988 yılında mevcut Seferberlik ve Savaş
Yasası yürürlükten kaldırılmış, yerine halkın güvenliğini tehdit
eden tüm tehlikeleri kapsayacak şekilde hazırlanan Olağanüstü
Durumlar Yasası yürürlüğe girmiştir.
Müteakiben 1998 yılında Olağanüstü Hâl Hazırlık
Yasası çıkarılmış ve federal hükümet düzeyinde Savunma
Bakanına bağlı Acil Hâller Hazırlık Teşkilatı (EPC)
kurulmuştur.

12.9.3. Japonya
Japonya Kriz Yönetim Sistemi içinde birisi
daimî, diğeri kriz hâlinde teşkil edilmek üzere iki ayrı
örgütlenmeye gidilmiştir.
Daimî örgütlenme; ulusal, eyaletler ve
belediyeler seviyesinde olmak üzere üç ayrı düzeyde
yapılmıştır.
Ulusal düzeyde krizlerle ilgili koordinatör
makam Milli Ülke Ajanslığı’dır. Bu ajanslığın
başkanı devlet bakanı statüsünde olup kuruluşunda
Afetleri Önleme Bürosu bulunmaktadır.
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Şekil 40: Japonya’daki Afetlere Dair Görünümler

12.9.4. Fransa
Fransa’da krize müdahale ve kriz yönetimi; 1959 yılında çıkarılan temel kanun ile
düzenlenmiş olup, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Sivil Savunma Teşkilatı tarafından
yürütülmektedir.

Kriz hâllerinde görev yapacak tüm
fonksiyonel kuruluşlar, askeri birlikler dâhil Sivil
Savunma Müdürlüğünün kuruluşuna verilmiştir.

Ülke 9 kriz yönetim bölgesine ayrılmış
her bölgede köy, belediye ve il seviyesinde
teşkilatlanmaya gidilmiştir.
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13. AFETLER DOLAYISIYLA CEZAİ HÜKÜMLER VE
SORUMLULUKLAR
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Giriş
Afetler neticesinde bir şekilde mağdur olan şahıslar ve sivil kuruluşlar öncelikle
Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikâyetlerini ve suç duyurularını sözlü veya yazılı
olarak verecekleri bir dilekçe ile dile getirebilirler. Esasen savcılıkların görevleri gereği resen
harekete geçerek sorumlular hakkında soruşturma başlatmaları gerekmekte ise de vatandaşların
da savcılıkları harekete geçirme imkânı bulunmaktadır.
Afetler nedeni ile suç ve kusuru bulunan gerçek ve tüzel kişiliklerin cezai
yükümlülükleri ve sorumluluklarına geçmeden önce hukuken kişi kavramını ele alalım.
Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir
kişi sayılan varlıktır.
Hukuki düzenlemeler bakımından iki tür kişilik bulunmaktadır: “Gerçek kişi” ve
“Tüzel kişi” (Hükmi şahıs).
Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne
kadar geçen süreçte hukuken kişiler için kullanılan terimdir. Kişilik hak ehliyeti kavramıyla
aynı anlamda kullanılmaktadır. Yani bu şahıslar alacak ve borç yaratabilme ehliyetine
sahiptirler.
Tüzel kişi ise gerçekte kişilik sahibi olmayan ancak kişilik sahibi olduğu varsayılan kişi
veya mal topluluklarıdır. Tabi oldukları hukuk dalına göre ise “özel hukuk tüzel kişisi” ve
“kamu hukuku tüzel kişisi” şeklinde ikili ayrıma tabi tutulabilir.
Dernek, vakıf, sendika, şirket gibi oluşumlar hukuken varlık kazandıkları anda
tüzel kişilik kazanırlar ve bu tip oluşumlara özel hukuk tüzel kişisi denilmektedir. Dernek
kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmeye dönük olarak bir araya gelmesi nedeniyle kişi
topluluğu iken, vakıf belirli miktarda malın önceden belirlenen bir amacı gerçekleştirmeye
özgülenmesi nedeniyle mal topluluğudur. Tüzel kişilikler, yasal organlarının oluşmasıyla tüzel
kişilik kazanırlarken dağılma (amacın gerçekleştirilmesi) ve dağıtma (yasal olmayan
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucu fesih) nedenleriyle kişilikleri son bulur.
Tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılar birer resmî
mektuptur. Tüzel kişilikler bakanlıklara bağlı olabilir.
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13.1. Afetler Nedeniyle Şahısların Cezai Sorumluluğu
Suç duyurularının dayanağı olarak her olayın kendi somut koşulları içerisinde
değerlendirileceği hususu gözden kaçırılmamak kaydıyla; başta 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun (TCK) 83. maddesinde tanımlanan Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla
İşlenmesi suçu olmak üzere, Taksirle Öldürme (TCK m. 85), Taksirle Yaralama (TCK m. 89),
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması (TCK m. 170), Genel Güvenliğin Taksirle
Tehlikeye Sokulması (TCK m. 171), kamu görevlileri açısından Görevi Kötüye Kullanma
(TCK m. 257) suçları; meydana gelen afette sorumluluğu olan kişiler bakımından, somut olayın
koşullarına göre gerçekleşebilecek suç tipleridir.
Gerçekleşen afetin çeşidine göre, cezai sorumluluğu oluşan şahıslar da değişebilecektir.
Örneğin; deprem veya yer çökmesi nedeniyle en başta binayı yapan müteahhit ve mühendislerin
sorumluluğu ileri sürülebilirken, sel veya taşkın hâlinde, altyapının bozuk olmasında ihmali
olan belediye görevlilerinin cezai sorumluluğu gündeme gelebilecektir.
Yapılacak suç duyurularında, inşaatı yapan müteahhit, teknik uygulama sorumluları
veya yapı denetimi olan yerlerde yapı denetim sorumlusu, ilgili belediyenin mıntıka
mühendisleri, imar ve ruhsat müdürleri ve kademe kademe ilgili belediye idarecileri ile kademe
kademe ilgili bakanlık idarecilerinin gösterilmesi mümkündür.

13.2. Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması
Afet olarak değerlendirilen bazı olayların oluşumuna sebebiyet vermek veya oluşumu
tehlikesine neden olmak Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir. Kanunun,
“Topluma Karşı Suçlar” başlıklı 3. kısmının, “Genel Tehlike Yaratan Suçlar” başlıklı 1.
bölümünde düzenlenen suç tiplerine değineceğiz.
Madde 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak
biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;
a) Yangın çıkaran,
b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,
c) Silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine
neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

13.2.1. Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması
Madde 171- (1) Taksirle (dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla);
a) Yangına,
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b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan kişi,
fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olması hâlinde, üç aydan
bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
170. maddede belirtilen eylemler kasten işlenebilen suçlardır.
170. maddenin a, b, c bentlerinde sayılan fiillerin işlenmesinin kişilerin hayatı, sağlığı
veya mal varlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde olması gerekir. Bu durumda somut
tehlike şartı bu suç için vardır.
170/2 maddesinde ise belirtilen felaketlere neden olma hususu cezalandırılmıştır.
Örneğin ormanda piknik ateşi söndürülmeden bırakılmıştır. Yangın çıkmamıştır ancak
yangının çıkması tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bu durumda eylem 170/2 kapsamında kalır. Eğer
yangın çıkmış ise başka bir suç oluşacaktır. Tehlike meydana gelmiş ise işlenen zarar suçundan
cezalandırılır artık yani 170/2 söz konusu olmaz.
Genel tehlike suçlarında korkulan tehlikenin meydana gelmesi suçun etki eden neden
olarak düzenlenmemiştir. Çünkü bu durumlarda gerçek içtima hükümleri uygulanır. Örneğin
yangın çıkarmada, yangın sırasında bir kişi ölürse fail hem 170/1’den hem de duruma göre
kasten, olası kastla veya taksirle adam öldürme suçlarından cezalandırılır.
Maç sonrasında havaya ateş etme olayında eylem 170/1-c bendi kapsamına girer.

13.3. Radyasyon Yayma
Madde 172- (1) Bir başkasını, sağlığını bozmak amacıyla ve bu amacı gerçekleştirmeye
elverişli olacak surette, radyasyona tabi tutan kişi, üç yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Birinci fıkradaki fiilin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmiş olması hâlinde, beş
yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(3) Bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye
elverişli olacak biçimde radyasyon yayan veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine
etkide bulunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Radyasyon yayılmasına veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine, bir
laboratuvar veya tesisin işletilmesi sırasında gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
olarak neden olan kişi, fiilin bir başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığına önemli ölçüde zarar
vermeye elverişli olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Maddenin birinci fıkrasında, belli bir kişiyi radyasyona tabi tutmak suçu tanımlanmıştır.
Bu suçu oluşturan hareket, bir kişiyi radyasyona tabi tutmaktan ibarettir. Ancak, bu suçun
oluşabilmesi için, radyasyona tabi tutulan kişinin sağlığını bozmak amacıyla hareket edilmesi
gerekir.
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Keza, bu fiil dolayısıyla cezaya hükmedebilmek için, tabi tutulduğu radyasyon
miktarının kişinin sağlığını bozmaya elverişli olması gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, bir
somut tehlike suçu niteliği taşımaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasına göre; bu fiillerin belirsiz sayıda kişilere karşı işlenmesi, söz
konusu suç açısından daha ağır ceza ile cezalandırılmayı gerektirmektedir. Bu bakımdan söz
konusu hüküm, suçların içtimaına ilişkin özel bir hüküm niteliğindedir.
Üçüncü fıkrada, radyasyon yaymak veya atom çekirdeklerinin parçalanması sürecine
etkide bulunmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Ancak, bu fiiller dolayısıyla cezaya
hükmedebilmek için, yayılan veya oluşturulan radyasyonun bir başkasının hayatı, sağlığı veya
malvarlığına önemli ölçüde zarar vermeye elverişli olacak miktarda olması gerekir.
Dördüncü fıkrada ise, taksirle gerçekleştirilen radyasyon yaymak veya atom
çekirdeklerinin parçalanması sürecine etkide bulunmak fiilleri suç olarak tanımlanmıştır.
Üçüncü fıkra hükmüne ilişkin gerekçe, bu fıkra açısından da geçerlidir.

13.4. Atom Enerjisi ile Patlamaya Sebebiyet Verme
Madde 173- (1) Atom enerjisini serbest bırakarak bir patlamaya ve bu suretle bir
başkasının hayatı, sağlığı veya malvarlığı hakkında önemli ölçüde tehlikeye sebebiyet veren
kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiilin taksirle işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
Madde metninde, atom enerjisiyle patlamaya sebep olmak fiili suç hâline getirilmiştir.
Geniş kitleleri tahrip edici kuvvete sahip olan ve ekolojik dengenin uzun yıllar boyunca
bozulmasına yol açan atom enerjisiyle patlamaya sebebiyet vermek, müstakil bir suç olarak
tanımlanmıştır. İkinci fıkrada ise, bu fiilin taksirle işlenmesi, suç olarak tanımlanmıştır.

13.5. 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu’na Göre Cezai Hükümler
Kanunun 5. bölümü Cezai Hükümleri içermektedir.
Madde 44 – İşbu kanunla tahmil olunan vazife ve mükellefiyetleri, yerine getirmeyen
hakiki şahıslarla hükmi şahısların, resmî veya hususi daire, müessese ve teşekküllerin, hususi
idare ve belediyelerin mesul organları hakkında umumi hükümlere göre doğrudan doğruya
takibat yapılır.
Vali ve kaymakamlar hakkında takibat icrası İçişleri Bakanının iznine bağlıdır.
Madde 45 – (Değişik: 23/1/2008-5728/242 md.)
Bu Kanun hükümlerini tatbik ile mükellef olan memur ve hizmetlilerden ihmalleri
görülenler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmaya ilişkin
257. maddesi hükmü uygulanır.
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Madde 47 – (Değişik: 23/1/2008-5728/243 md.)
Bu Kanun hükümlerine göre tatbiki ilan olunan sivil savunma tedbirlerine riayet
etmeyen bütün vatandaşlarla resmî veya hususi daire, müessese ve teşekküllerin mesul
amirlerine, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesine göre idari
para cezası verilir.
Madde 48 – (Değişik: 23/1/2008-5728/244 md.)
Bu Kanunun 13. maddesinde yazılı mükelleflerden yoklama, muayene, vazifelendirme
veya eğitim, kurs ve tatbikat maksadı ile kendilerine ilanen veya sair suretlerle tebligat yapıldığı
hâlde gelmeyenlere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Madde 49 – Bu Kanunun 12. maddesinde yazılı mecburiyete riayet etmeyenlerle Sivil
Savunma mahallî hizmetlerinde vazifelendirilmiş mükelleflerden kendilerine verilen vazifeyi
makbul bir sebebe müstenit olmaksızın yapmayanlar üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Madde 50 – (Değişik: 23/1/2008-5728/245 md.)
Sivil Savunma Teşkilatı’na veya bu teşkilatın memur ve hizmetlilerine veya yardımcı
mükelleflere mahsus kıyafet ve tanınma işaretlerini, salahiyeti olmadığı hâlde kullanan, giyen
ve taşıyanlara iki yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Madde 51 – (Değişik: 23/1/2008-5728/246 md.)
Sivil savunma mahallî yardımcı hizmet teşkilatında vazifeli olup da yer değiştirenlerden
bu durumu ilgili muhtarlığa haber vermeyenlere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Madde 52 – (Değişik: 23/1/2008-5728/247 md.)
Kendisine tevdi edilmiş olan sivil savunmaya ait eşya ve teçhizatı temellük edenler veya
bunları tahsis olundukları maksat dışında kullananlar, altı aya kadar hapis ve elli güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
Bunları zayi edenler ve harabiyetine sebebiyet verenler elli güne kadar adlî para cezası
ile cezalandırılır.
Madde 53 – (Değişik: 23/1/2008-5728/248 md.)
Hassas bölgelerde, bu Kanunun 13. maddesinde yazılı mükelleflerin tam listesini, talep
vukuunda, ilgili makamlara bildirmeyenlerle değişiklikleri otuz gün içinde merciine haber
vermeyen mahalle ve köy muhtarları hakkında dört yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.
Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.
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Madde 55 – (Değişik: 23/1/2008-5728/250 md.)
Sivil Savunma Teşkilatı’na mahsus veya bu işe yarayan tesisleri kasten tahrip edenler
veya hasara uğratanlar Türk Ceza Kanunu’nun mala zarar verme suçuna ilişkin hükümlerine
göre cezalandırılır.
Madde 56 – Sivil Savunma talim ve tatbikatlarına ve toplantılarına iştirak etmemeye ve
emrolunan tedbirleri almamaya halkı teşvik edenler ve onları telaş ve heyecana düşürecek ve
yanlış tedbir almaya veya hiçbir tedbir almamaya sevk etmek suretiyle tehlike ika edecek
şekilde kasten asılsız veya mübalağalı haberler yayanlar hakkında üç aydan bir seneye kadar
hapis cezası hükmolunur.
Madde 57 – Yukarıdaki maddelerde yazılı suçları seferde veya fevkalade hâllerde
işleyenler hakkında verilecek ceza iki misli artırılır.

13.6. Afetler Nedeniyle Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu
Türk Ceza Kanunu’na göre (m. 20), tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz.
Ancak suç dolayısıyla güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar getirilebilir. Tüzel kişiler
hakkında güvenlik tedbirleri ceza kanunun 60. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Madde 60- (1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel
hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye
kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet hâlinde, iznin
iptaline karar verilir.
(2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da
uygulanır.
(3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır
sonuçlar ortaya çıkarabileceği durumlarda, hâkim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.
(4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hâllerde uygulanır.
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14. AFETLER DOLAYISIYLA İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
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Giriş
Afet yönetimi ile ilgili yapılan tüm faaliyetler kamu hizmeti ilkeleri bağlamında
incelenmektedir. Bu nedenle afet yönetim sistemleri idare hukuku çerçevesinde
değerlendirilmedir. 1982 Anayasası “İdarenin hiçbir eylem ve işleminin yargı denetimi
dışında tutulamayacağı kuralını net bir şekilde ortaya koymuştur.”
İdarenin afetler üzerindeki sorumluluğunu belirlerken o eylemin neden sonuç ilişkisine
bakmak yerinde olacaktır. “Bir doğal afet önceden sezilebiliyor mu, sezilebiliyorsa önlemi
alındığı takdirde aynı etkiyi gösterecek mi, doğal afetin sezilmesi ve beklentisinin anlaşılması
ile doğal afetin meydana gelmesi arasında geçen zaman önlem almaya yetiyor mu, İdarenin
yaptığı ya da yapmadığı eylem ile meydana çıkan zarar arasında nedensellik bağı var mı?”
sorularına verilecek yanıtlar idarenin sorumluluğu ve derecesini açıklamaya yetecektir
(Bucaktepe, 2013).
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14.1. Hukukta Sorumluluk Kavramı
Hukukta sorumluluk;


Siyasi sorumluluk,



Cezai sorumluluk,

 Mali (hukuki) sorumluluk olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Siyasi sorumluluk, siyasi
yöneticilerin halka karşı olan sorumluluğunu ifade etmektedir. İdare siyasetin dışında yer aldığı
ya da siyasi iradeyi temsil etmediği için doğal olarak idarenin siyasi sorumluluğu yoktur.
Cezai sorumluluk, ceza hukukundan kaynaklanan sorumluluğa denilmektedir. Ceza
hukukunun “cezalandırıcı” ve “koruyucu” olmak üzere iki fonksiyonu vardır. Ceza hukukunda
öngörülen bir suç işlendiğinde suç işleyen cezalandırılır. Bu cezalandırma esnasında ceza
hukukunun koruyucu fonksiyonu da gerçekleşmiş olur.
Toplumun korunması Devletin temel görevlerindendir. Bundan dolayı gerektiği
durumlarda ceza yaptırımının uygulanması doğaldır. Kişinin suç işlemesi hâlinde cezai
sorumluluk ortaya çıkar.
Hukukumuzda tüzel kişilerin cezai sorumluluğu kabul edilmemiştir. Bundan dolayı
bir tüzel kişi olan idarenin de cezai sorumluluğunun olmadığına kuşku yoktur. İdari faaliyetlerin
yerine getirilmesi esnasında bir suç işlendiği takdirde, suçu işleyen personel şahsen sorumlu
tutulur.
Üçüncü sorumluluk türü mali sorumluluktur. Bu sorumluluk türüne “malvarlığı
sorumluluğu” ya da “hukuki sorumluluk” da denilmektedir. Malvarlığı sorumluluğu bir kişinin
bir başkasına verdiği zararı tazmin etme yükümlülüğünü ifade eder. Mali sorumluluk ya da
malvarlığı sorumluluğu “medeni sorumluluk” ve “idari sorumluluk” olmak üzere ikiye
ayrılır.
Medeni sorumluluk özel hukuk kurallarının geçerli olduğu bir alanda bir kişinin bir
başkasına vermiş olduğu zararı gidermekle yükümlü olması durumudur. İdari sorumluluk ise
idari faaliyetler sırasında verilmiş olan zararların idarece karşılanması demektir.

14.2. İdarenin Hukuki Sorumluluğu
İdare hukukunda idari sorumluluğun iki alt başlığı bulunmaktadır. Bunlar “kusurlu
sorumluluk” ve “kusursuz sorumluluk”tur.

14.2.1. Kusurlu Sorumluluk
Kusurlu sorumluluk, “hizmet kusuru” kavramına dayanılarak açıklanmaktadır.
Hizmet kusuru “idarenin kuruluşunda, düzenlenmesinde ve işleyişinde ortaya çıkan bir
‘bozukluk’, ‘aksaklık’ veya ‘boşluk’ olarak tarif edilmektedir. Hukukumuzda hizmetin
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“hiç işlememesi”, “geç işlemesi” veya “kötü işlemesi” hizmet kusuru olarak
değerlendirilmekte idarenin ortaya çıkan zararı tazmin etmesi gerekmektedir.
Hizmetin hiç işlememesi idarenin yapmakla yükümlü olduğu faaliyetleri yapmaması,
hareketsiz kalması hâllerinde söz konusu olur. Hizmetin hiç işlememesinden dolayı idareyi
sorumlu tutabilmek için idarenin o hizmeti yapmakla yetkili ve yükümlü olması şarttır.
İdarenin görevli olmadığı bir kamu hizmetinin yürütülmemesinden dolayı sorumlu
tutulamayacağına kuşku yoktur. Bağlı yetki olduğu durumlarda idare hareketsiz kalmak
suretiyle kamu hizmetini yerine getirmemişse hizmet kusuru söz konusu olur. Fakat bir
hizmetin yürütülmesinde idareye takdir yetkisi verilmişse bu durumda gerekli
araştırmalar yapıldıktan sonra hizmet kusurunun olup olmadığı belirlenir.
Hizmetin geç işlemesi, kamu hizmetinin gereklerine göre idarenin olağan
karşılanmayacak bir şekilde yavaş davranması ve bunun sonucunda da bir zarar doğması
durumunda söz konusu olan hizmet kusurunu ifade eder.
Fakat hizmetin geç işlediğini ya da bir başka ifadeyle hangi hâllerde idarenin hizmetin
sunulmasında gerekli çabukluğu göstermediğini tespit etmek kolay değildir.
Hizmetin hangi süre içinde görüleceği mevzuatta belirlenmişse bir hizmetin geç
işleyip işlemediğini tespit etmek kolaydır. Geçerli bir gerekçe olmaksızın mevzuatta
belirlenen süre içinde hizmetin gerekleri yerine getirilmemişse hizmet kusuru oluşmuş
olur. Mevzuatta hizmetin görüleceği süre belirlenmemişse hizmetin özelliklerine göre idarenin
hayatın olağan akışına uygun makul bir süre içinde harekete geçmesi beklenir. Aksi takdirde
hizmet kusuru işlenmiş olur.
Hizmetin kötü işlemesi hizmetin gerektiği gibi yapılmamasıdır. Bir başka ifadeyle
hizmetin beklenilen titizlik, itina, dikkat ve kalitede sunulmaması sebebiyle bir zarar
meydana gelmişse hizmetin kötü işlediğinden bahsedilir. Hangi durumlarda hizmetin kötü
işlemiş olduğunu önceden kesin kurallarla belirlemek mümkün değildir. Bundan dolayı yargı
organları her somut olayda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hizmetin kötü işleyip
işlemediğine karar vereceklerdir.

14.2.2. Kusursuz Sorumluluk
İdari sorumluluğun bir diğer alt başlığı “kusursuz sorumluluk”tur. Yukarıda da ele
alındığı gibi idarenin doğmuş olan bir zarardan sorumlu tutulabilmesi için temel kural
olarak idari kusurun varlığı şarttır. Bir başka ifadeyle idarenin kusuru yoksa sorumluluğu
da yoktur anlayışı geçerlidir. Fakat zaman içinde sosyal, bilimsel, kültürel vb. dönüşümler
nedeniyle, zararı karşılamada kusur ilkesinin yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Sosyal,
ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişmelere paralel olarak toplumun devletten
beklentilerinin artması ve sosyal devlet ilkesinin kabul edilmesi devletin yerine getirdiği
görevlerin sayısını arttırmıştır.
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Devletin sunduğu kamu hizmetlerinin sayısının artması doğal olarak idari faaliyetlerin
yürütülmesi esnasında kişilere zarar verebilme ihtimalini de arttırmıştır. İdarenin sorumluluğu
için her zaman hizmet kusurunun aranması da bazı durumlarda zararın karşılanmasını imkânsız
hâle getirebilecektir. Bu sebeplerden dolayı, kişilerin haklarının zayi olmaması adına, zararın
karşılanması için idarenin bir kusuru olmasa bile idari faaliyet ile zarar arasında illiyet bağının
varlığının idarenin sorumlu tutulması için yeterli olduğu ilkesi kabul edilmiştir.
İdarenin herhangi bir kusuru olmasa bile idari faaliyetlerle zarar arasında
nedensellik bağı kurulabildiği hâllerde idarenin oluşan zararı tazmin etme yükümlülüğü
olarak tanımlanabilir. Kusursuz sorumluluk istisnai nitelikte bir sorumluluktur. İdare
hukukunda kusura dayalı yani hizmet kusuruna dayalı sorumluluk esastır. Bir zarar söz
konusu olduğunda öncelikle idarenin hizmet kusuru olup olmadığı araştırılır. Hizmet kusuru
yoksa ancak o zaman kusursuz sorumluluk ilkesine dayanılarak tazmin yoluna gidilebilir.
Aynı anda hem kusur hem de kusursuz sorumluluğa dayanılarak idarenin zarardan sorumlu
tutulması mümkün değildir.
Kusursuz sorumluluğun genellikle iki ilkeye dayandığı kabul edilmektedir. Bunlardan
birincisi “tehlike” veya “risk” ikincisi ise “kamu külfetleri karşısında eşitlik” ilkeleridir.
Öğretide risk sorumluluğu ya da hasar kuramı da denilen risk ilkesine göre idare,
bünyesinde tehlike barındıran faaliyetleri ya da araçlarından dolayı kişiler zarar gördüğünde
hiçbir kusur olmasa bile meydana gelen zararı karşılamakla yükümlüdür
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi kişilerin bir kısmının başkalarına oranla
daha fazla zarara uğramaları söz konusu olduğunda idarenin herhangi bir kusuru,
tehlikeli araç gereç ve faaliyetleri olmasa bile doğmuş olan zararı tazmin etme
yükümlülüğünü ifade eder.

14.3. İdarelerin Sorumluluklarının Yasal Dayanakları
İdarenin varlık sebebi kamu yararının gerçekleştirilmesidir. Kamu yararının
gerçekleştirilmesi adına idare birçok faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerden genel
olarak herkes yararlanmaktadır. Fakat kimi durumlarda genel olarak toplumun yararına olan
faaliyetler bazı kişilerin haklarına zarar verici nitelikte olabilirler. İşte böyle durumlarda
kişilerin özel zararları kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi gereğince karşılanarak bazı
kişiler aleyhine bozulmuş olan dengenin yeniden sağlanması mümkün kılınmış olur.
İdare afetler konusunda gerekli çalışmaları, araştırmaları, kontrolleri,
denetlemeleri yapmakla mükelleftir. İdarenin sorumluluğu teknik ve mali gücüyle
sınırlıdır. İdare sahip olduğu imkânlar çerçevesinde sorumlu olduğu zararları karşılayacaktır.
Ayrıca idarenin mevzuatın gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla sorumluluktan
kurtulması mümkündür. Mesela, deprem bölgelerinde binaların nasıl yapılacağı bir
yönetmelikle belirlenmiştir. Bu yönetmeliğin uygulanmasından belediye ve mülki idare
amirleri sorumludur.
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Kendi sorumluluk bölgelerinde yapılan binalarda, yönetmelikte öngörülen denetim ve
kontrolleri eksiksiz yaptıkları takdirde anılan makamlar, olası depremlerde meydana
gelebilecek zararlardan sorumlu olmayacaklardır. Bunun aksini düşünmek mümkün değildir.
Zira idarenin görev, yetki ve sorumlulukları mevzuatta belirlenmiştir. İdare, ancak mevzuatta
verilen görev ve yetkileri kullanabilir. İdarenin, mevzuatın gereklerini yerine getirmiş olduğu
takdirde herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
İdarenin, bazı durumlarda bir zararı tazmin yükümlülüğünden tamamen ya da kısmen
kurtulması mümkündür. Bir başka ifadeyle zarar ile idari davranış arasındaki illiyet bağı (sebepsonuç ilişkisi) idarenin işlem ve eylemleri dışında bir sebeple ortadan kalkabilir veya
zayıflayabilir. İşte illiyet bağının kesilmesi ya da zayıflaması ile doğru orantılı olarak idarenin
sorumluluğu ya tamamen ortadan kalkmakta ya da azalmaktadır. İdarenin sorumluluğunu
ortadan kaldıran veya azaltan hâller şunlardır: Mücbir sebep, beklenmeyen hâller,
zarara uğrayan kişinin davranışı, üçüncü kişinin davranışıdır.
Tüm Marmara bölgesinde etkili olan ama özellikle İstanbul ilinde yıkıcı sonuçları ortaya
çıkan sel felaketi gerçekleşmiş, Ayamama Deresi 9 Eylül 2009’da taşmış ve bunun sonucunda
33 kişi hayatını kaybederken, binlerce ev ve işyeri sular altında kalmıştır. Doğan zararlar
nedeniyle sigorta şirketleri 600 milyon lira ödeme yapmıştır.
Ne var ki sigorta şirketleri, daha sonra aralarında Bayındırlık Bakanlığı, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Bahçelievler Belediyesi ve Küçükçekmece Belediyeleri’nin yer
aldığı kurumlara yazılar yazarak “Taşkına neden oldunuz, hizmet kusuru işlediniz. Zarara
neden oldunuz, zararımızı tazmin edin.” şeklinde talepte bulunmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, 125. maddesinin son fıkrasında; “İdare kendi
eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” düzenlemesine yer verilmiş
bulunmaktadır. İdarenin tazmin yükümlülüğü, Kamu hizmetlerinin kurulması ya da
yürütülmesinde hizmet kusuru bulunmasına bağlıdır.
Geleneksel Fransız ve Türk doktrininde hizmet kusuru, bir kamu hizmetinin kuruluş ve
işleyişinde bozukluk olarak tanımlanmıştır.
Hizmetin hiç işlememesi, kötü işlemesi ya da geç işlemesi hizmet kusurunun somut
hâlleri olarak kabul edilmektedir.
Bu tanıma göre, doğan zarardan idarenin sorumlu tutulabilmesi için, idare tarafından
kanunlarla kendisine verilmiş olan görevlerin gereği gibi yerine getirilmemiş olması
gerekmektedir.
Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7-b maddesinde;
“Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan
sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak,
yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun
olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri,
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parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve
uygulanmasını denetlemek; nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin uygulama imar planlarını ve parselasyon planlarını yapmak veya yaptırmak…”
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7-r maddesinde; “Su ve kanalizasyon
hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve
işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları
pazarlamak.”
Bilimsel tespitler yorumlandığında kamu idareleri tarafından gerekli tedbirler alınıp
şehir planlamacılığında bilimsel normlar dikkate alınıp görevlerinin gereği gibi ifa edilmesi
hâlinde, yoğun yağışların felakete dönüşmesinin önüne geçilebileceği sonucuna varılmaktadır.

14.4. Deprem Nedeniyle İdarenin Sorumlulukları ve Yaptırımlar
7269 sayılı Kanun’un 7. maddesinde afet bölgelerinde veya civarında bulunan askeri
birliklerin vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir
beklemeksizin derhâl yapmakla yükümlü oldukları ifade edilmektedir. 8. maddede ise rasat
istasyonlarının meydana gelmesi muhtemel afetleri bu bölgelerin en büyük mülkiye amirine
derhâl bildirmeye mecbur oldukları hüküm altına alınmıştır.
Maddenin devamında da afet meydana geldiği takdirde idari ve askeri bütün resmî
makam ve müesseselerin durumu mahallin en büyük mülkiye amirine derhâl bildirmekle
yükümlü oldukları ifade edilmektedir. Bu Kanunun 9. maddesinde ise afet bölgelerine
gönderilecek kurtarma ve yardım ekipleri ile her türlü malzeme, makine, alet, yiyecek, giyecek
ve eşyanın resmî makamların elinde bulunan her türlü kara, deniz ve hava nakil araçları ile,
bedeli sonradan ödenmek üzere sevk edileceği ihtiyaç hissedilen bölgelerde bu mecburiyet ve
mükellefiyetlerin gerçek kişilere ve her türlü şirket ve müesseselere de teşmil edilebileceği
belirtilmektedir.
Depremden sonra yürütülecek faaliyetlerin kamu hizmeti olduğuna kuşku yoktur. İdare,
kamu hizmetlerinin kurulması ve/veya işletilmesinden kaynaklanan kusurlar nedeniyle doğacak
zararlardan sorumludur. Bu kurtarma, yaralılara tıbbi yardım, salgınların önlenmesi, geçici
barındırma ve diğer ihtiyaçların karşılanması gibi görevlerin yerine getirilmesinde idare kusurlu
davranmışsa meydana gelecek zararları tazminle yükümlü olacaktır.
Afetlerde idarenin hukuki sorumluluğunu belirleyen en önemli kavramlardan biri
beklenmeyen hâl olup, önceden tahmin edilmesi ve karşı konulması imkânsız olan olaylardır.
Mücbir sebep ile beklenmeyen hâl kavramları bazen birbiriyle karıştırılabilmektedir. Zira
“öngörülemezlik” ve “önlenemezlik” ilkeleri beklenmeyen hâl için de geçerlidir. Fakat
mücbir sebepten faklı olarak beklenmeyen hâlde zarar doğurucu davranış idari faaliyetin içinde
gerçekleşmiş olmalıdır. Mücbir sebep olarak nitelendirilen olaylar ise idarenin iradesinin
dışında meydana gelmektedir. Deprem idarenin faaliyetleri dışında gerçekleşen bir olay
olduğu için beklenmeyen hâl değil bir mücbir sebeptir. Fakat deprem olması muhtemel
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bölgelerde idare olası depremlere karşı daima hazırlıklı olmalıdır. Bundan dolayı depremden
sonra yürütülecek kamu hizmetlerinde aksama veya eksikliklerden idare sorumlu olacaktır.
Deprem, mücbir sebebe gösterilen klasik örneklerden biridir. Mücbir sebep,
önceden tahmin edilmesi ve karşı konulması mümkün olmayan, idarenin faaliyet ve eylemleri
dışında gerçekleşen olaylardır. Mücbir sebep, zararla idari davranış arasında illiyet
bağını kesmektedir. Mücbir sebebin gerek kamu hukukunda gerekse özel hukukta hem
kusurlu sorumluluğu hem de kusursuz sorumluluğu ortadan kaldırdığı kabul edilmektedir.
Yukarıda bir olayın mücbir sebep olarak nitelendirilmesi için “öngörülemez” olması
gerektiği ifade edilmişti. Günümüzde ise idare her türlü maddi güce, teknolojik imkâna, uzman
personele, istatistiki verilere vs. sahip bulunmaktadır. Bu imkânlar bir olayın “öngörülememe”
ihtimali oldukça azaltmaktadır. Bundan dolayı mücbir sebep uygulamasının kapsamının
günümüzde giderek daraldığı söylenebilir. Mesela idarenin elinde ülkede meydana gelmiş
depremlerin istatistiki verileri vardır. Bu verilerden yola çıkılarak ve modern gelişmiş
teknolojik imkânlardan da faydalanarak nerelerde tekrar depremin olabileceğinin öngörülmesi
mümkündür.
Yukarıdaki açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda depremin artık ülkemiz
açısından “mücbir sebep” olarak kabul edilmemesi gerektiği, en azından, Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’na göre deprem riskinin daha yüksek olduğu birinci ve ikinci derece deprem
bölgeleri için mücbir sebep olmadığı söylenebilir. İdarenin depremin meydana gelmesini
önlemesine imkân yoktur. Fakat gerekli önlemlerin alınmasıyla olası zararların minimuma
indirilmesi mümkündür. Bu anlamda idareye çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.
Depreme tehlikesine karşı alınabilecek tedbirler şu şekilde sıralanabilir: İdare yerleşim
alanlarını seçerken dikkatli davranmalıdır. Heyelan tehlikesi olan yerlere bina yapılmamalıdır.
Gevşek zeminli araziler imara açılmamalıdır. Deprem bölgelerinde yeniden yapılacak veya
değiştirilecek yapıların Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
hükümlerine uygun olarak inşa edilmesi sağlanmalıdır. Mevcut binalar olası depremlere karşı
dayanaklı hâle getirilmelidir. Bu anlamda riskli bölgelerde kentsel dönüşümlerin derhâl
tamamlanması gereklidir. Binaların, imar planında belirlenen yerlere yapılması sağlanmalıdır.
İmar planlarına aykırı yapılaşmaya izin verilmemelidir. Olası depremlerde riski daha
yüksek olan dik vadilere, dik falezlerin kenarına bina yaptırılmamalıdır. Konutların depreme
karşı sigortalanması sağlanmalıdır. Bu sayılanlar ve benzeri konularda idare gerekli denetim ve
kontrolleri titizlikle yapmalıdır. Ayrıca vatandaşların depremden önce, deprem anında ve
depremden sonra nasıl davranmaları konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu anlamda
depremden önce, binaların içinde düşme, devrilme ve kayma tehlikesi olan eşyaların
sabitlenmesi; doğal gaz vanalarının ve elektrik sigortalarının otomatik yapılması; yanma veya
patlama tehlikesi olan maddelerin dikkatli bir şekilde istiflenmesi; tehlike anında binaların
derhâl boşaltılması konusunda gerekli önlemlerin alınması, acil çıkışların açık tutulması;
binalarda herkesin kolayca ulaşabileceği yerlerde yangın söndürme cihazlarının olması
gerektiği vb. konularında tüm vatandaşların bilinçli ve duyarlı olması sağlanmalıdır.
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