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DİSİPLİNLERARASI AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 

Zerrin Toprak KARAMAN1 

Değerli öğrencilerimiz, konuklarımız, öğretim üyelerimiz, katılımcılarımız hoş gel-
diniz.  

Bu toplantının ana teması Afet Yönetimi konusunda, “disiplinlerarası etkileşim”  
içinde, risk ve kriz yönetimini kapsayan farklı konulardaki çalışmaları bilgi havuzuna ak-
tarmak ve bu vesile ile bir araya gelerek sinerji yaratmak, gerek idari ve gerekse akade-
mik, toplumsal farkındalıkların gelişmesini sağlamaktır.  

Afet Yönetimi öncelikle, Kamu Yönetiminin kontrolü altında bir alandır. Devlet 
teşkilatlanmasının ilçe, il ve ülke (merkez) kademelenmesinde bir bütün olarak sistemin 
yönetimi, bir yönetim ustalığı işidir. Profesyonel memur gerektirir.  Bu bakımdan öncelik-
le kamu personelinin kariyerine esas teşkil edecek, afet yönetimi ve bağlantılı her sevi-
yede kamu yönetimi programlarının seçilmiş konuları desteğinde eğitim, öncelikle lisans 
eğitimi, afet yönetimi sürecini bilmek ve yönetmek açısından önemlidir. Kamu Yönetimi 
eğitiminin misyonu arasında mülki amirler olmak üzere kamu yöneticisi yetiştirmenin yer 
aldığı koşullarda, Afet Yönetimi derslerinin Kamu Yönetimlerinde “zorunlu” ve diğer bilim 
dallarında da tercihe göre okutulması bütünleşik çalışmalar açısından önemlidir. Kamu 
Yönetiminde Yüksek Lisans programları kuşkusuz idari olarak da desteklenmektedir. Ka-
mu personelinin afet yönetimine ilişkin, temel bilgileri öğrenme ve kapasite artırıcı eği-
timlerinin, disiplinlerarası eğitim ile ilişkilendirilmesi, hizmet etkinliğini artıracak bir katkı 
olarak önem taşımaktadır.  

Yönetim dışında farklı disiplinlerin de bütünleşik afet yönetiminin paydaşları/ilgi 
grupları olarak, afet yönetiminin süreçlerinden haberdar olması ve bilgi birikimini bu sü-
reçte, afet hazırlık/öncesi ile afet sırası ve afet sonrası, kullanabilmesi önemlidir. Artık 
afetlerin giderek artması, çeşitlenmesi ve birkaç afetin birlikte oluştuğu günümüzde, ka-
mu ve özel kurum ile sivil toplum kuruluşlarının her zamankinden daha fazla niteliksel ve 
niceliksel olarak, acil durum ve afet konularıyla, başa çıkabilecek bilgili ve yetenekli yöne-
ticilere, uzmanlara ve insan kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır.  

Dokuz Eylül Üniversitesinde, 2014-2015 eğitim yılında disiplinlerarası Yüksek Li-
sans programı; 2015-2016 eğitim yılında da doktora programı açılmıştır.  Dokuz Eylül 
Üniversitesinde  Afet Yönetimi Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü  bünyesinde yürütül-
mekle birlikte sağlık, mühendislik ve fen bilimlerinin de dâhil olduğu bir disiplinlerarası 
programdır. Bu bakımdan Türkiye’de bir ilktir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kamu 
Yönetimi Bölümü ile Maliye, İşletme ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümle-
rinden de afet yönetimin çeşitli ekonomik, mali, sosyal, istihdam ve iletişim gibi farklı 
konularında uzmanlaşmış öğretim üyelerimiz Afet Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora 
programlarını yürütmektedir. Hatta uzaktan eğitim çalışmaları da planlanmıştır,  onay 
aşamasındadır ve bu çalışmaların 2017-2018 eğitim yılında yürürlüğe gireceğini düşün-
mekteyiz. Bu disiplinlerarası ve kamu merkezli çalışmalarda gerek merkezi yönetimin, 
gerekse Üniversite yönetiminin özellikle rektörlerimizin ve SBE yönetiminin de güçlü des-
teği olmuştur ve bulunmaktadır. 

                                                 
1 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, zer-

rin.toprak@deu.edu.tr, (2017); 1.Disiplinleararası Afet Yönetimi Sempozyumu Açılış Konuşması Metni, 

İzmir  
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Toplumsal yaşam biçimleri, “güvensizlik, belirsizlik ve risklerin etkisinde” devam 
etmektedir. Gelişmiş ülkeler sadece vatandaşlarına değil, yerleşiklerine de en üst seviye-
de “adalet, özgürlük ve güvenlik” alanı yaratmaktadır. Güvenlik ihlallerini az gelişmiş ül-
keler kadar gelişmiş Avrupa ülkelerinde de görmekteyiz. Güvenlik sorunları hatta son 
yıllarda bir virüs gibi bir ülkeden diğerine atlamaktadır. Özetle 21. yüzyılda çok çeşitli 
güvenlik konuları her zamankinden daha da global duruma gelmiştir ve Türkiye bu deği-
şimin dışında değildir. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan terör ve bu yüzyılda giderek 
ülke /kent ölçeğinde çeşitlenen ve şiddetini artıran afetler ve afetlerde terör, afetin ken-
disinden daha önemli duruma gelmiştir. Çünkü kaotik ortamlar güvenliksiz ortamları ya-
ratmaktadır. Düşünsel olarak 20. yüzyıla yapışıp kalmamalı ve bilimsel öngörüleri, bu tip 
farklı disiplinlerin bir araya geldiği ve bilgi paylaşımı gerçekleştirdiği ortamlarda, strateji 
belirlenmelidir.  

Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Dairesi (UNISDR) tarafından yayın-
lanan raporda son 20 yılda kayıtlara geçen 6,457 doğal afetin yüzde 90’ının sel, fırtına, 
sıcak hava dalgası, kuraklık ve diğer aşırı iklim hareketlerinden kaynaklandığı belirtilmek-
tedir. Türkiye afet riskleri açısından değerlendirildiğinde ise, Risk Yönetimi İndeksi (IN-
FORM)’dan alınan verilere göre oluşturulan indeks sıralamasında, sırası ile en çok dep-
rem, terörist çatışmalar, tsunami, sel ve kuraklık riskleri ile karşı karşıya kalacağı öngö-
rülmüştür (http://www.inform-index.org/, 2016).  Bu öngörülerde 10 puan üzerinden;  
çatışma riski 9.9, deprem 9.3, sel 6.1, tsunami 6.3 ve kuraklık 3.8 gibi bir değerde göste-
rilmektedir.  

Kamuoyunun ve yönetimin gündeminde olmamasına rağmen bu sayılan değerler 
içinde yer alan Tsunami olgusunun, Türkiye’de 1688 yılında İzmir’de yaşandığı bilinmek-
tedir. Buna karşılık, değerler içinde yer almayan fırtına ve hortum gibi atmosferik olaylar 
aslında Türkiye’de yaşanmaktadır. Nitekim, 23.4.2017 tarihinde Trabzon’da 2 kişinin fır-
tına nedeniyle öldüğü ve 14 evin tahliyesinin yapıldığı bilgisi medyada paylaşılmıştır. Yi-
ne, korku filmi gibi izlenen hortumların 2015 yılından itibaren artan oranda ilk haberlere 
çıkması, Akdeniz kıyılarında özellikle Mersin’de hortumların yol açtığı zararların özellikle 
tarım sektöründe yarattığı kayıplar ilk ve tek olgu durumundan çıkmıştır. Türkiye’nin 
%80’ni coğrafi olarak dağlık alan olup, jeotermal oluşumlara rağmen, volkan patlaması 
da hiç gündemimizde değildir.  

Günümüzde güvenlik kavramı, sadece askeri değil, ekonomik güvenlik, doğal çev-
re güvenliği, enerji güvenliği, sınır güvenliği gibi devletin ülkesi ve milletiyle sürdürülebi-
lirliğini sağlayan tüm değerleri içeren disiplinlerarası geniş bir kavramdır.  Güvenlik teh-
ditleri yalnızca diğer sınır dışındaki devletler gibi klasik düşmanları değil aynı zamanda 
güç kullanarak şiddet yaratan, uyuşturucu kartelleri, suç örgütlerini de içermektedir. Do-
ğal afetler ve ağır çevresel zararlar yaratan olaylar da güvenlik kapsamı içinde incelen-
mektedir.  

İnsan Güvenliği Komisyonu (CHS) yeni bir güvenlik paradigması ihtiyacının günün 
getirdiği koşullar nedeniyle ortaya çıktığını savunmaktadır. Akademik olarak da öncelikle 
kronik ve kalıcı yoksulluktan etnik şiddete, insan kaçakçılığına, iklim değişikliğine, sağlık 
güvenliği koşullarından, uluslararası teröre,  ani ekonomik ve finansal krizlere kadar eski 
ve yeni güvenlik tehditlerinin karmaşıklığına ve birbiriyle olan ilişkisine yanıt aramak zo-
rundayız. Misyonumuz gereği, insani bir güvenceye ihtiyaç bulunmasından hareketle,  
çok yönlü çalışmak ve kamu yönetimine bilgi aktarmak önem taşımaktadır.   İnsanların 
güvenliğine karşı ortaya çıkan bu tip tehditlerin bütünleşik şekilde çözülebilmesi için çok 

http://www.inform-index.org/
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yönlü ve geniş kapsamlı yeni fırsatları ve teknolojileri, bilgileri içeren çalışmalara ihtiyaç 
bulunmaktadır. Yine, insan güvenliğine karşı ortaya çıkan tehditlerin tek başına klasik 
güvenlik tedbirleri (silah kullanarak) çözülemeyeceği 
(http://www.un.org/humansecurity/sites/), tamamlayıcı olarak geniş bir ilişkiler ağından 
hareketle (network), kalkınma, insan hakları ve ulusal güvenlik arasındaki ilişkileri kabul 
eden yeni bir ulusal ve uluslararası fikir birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Nihai tahlilde, 
ulusal güvenlik ile güvenliğin çeşitli tipleri ile olan ilişki ağları birbirinden ayrılamayan bir 
tamamlayıcı özelliğe sahip görülmektedir.    

Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre tehditkâr ve tehlikeli ortamlar her tip te-
rör için uygun ortamlardır. Terörün az gelişmiş ülkeler kadar, dünyanın gelişmiş ülkeleri-
ne de yönelmesi hatta dıştan destekleyici olmak yanında, “yerleşik” hale gelmesi ve 
mümkün olan her türlü “güvenlik açığını” fırsat görerek kullanması, ülkeleri ortak çalışma 
ve sorumlulukta dayanışmaya yönlendirmiştir. Güvenlik konusunda kurumsal yönetişim 
ve kurumsal sadakat kamu kurumlarına özellikle personel yetiştiren, kamu yönetimi eği-
timini çok yönlü ilgilendirmektedir.  

 

YAPILABİLİRLİKLER  

1. Mevzuatı sürekli gözden geçirmek ve süreçlerin başarısını öğrenilmiş derslerden yola 
çıkarak denetlemek, hızla güncellemek, 

2. Mevcut mevzuatın uygulanmasını ve istediği verilerin toplanmasını sürekli denetle-
mek,  

3. Teknolojik gelişmeleri takip etmek, 
4. Afet öncesi risk hazırlıkları ve afet sonrasında da hızlı ÇED yaparak kamu yönetimine 

gerekli bilginin temini için hareket planları geliştirmek, bu planlarda sosyo-kültürel 
ve ekonomik faktörleri dikkate almak,  

5. Dağlık Alanlar Belediyeler Birliği gibi kritik alanlarda güç birliği yapacak konu odaklı 
organizasyonlar kurmak, var olan organizasyonları işler halde tutmak, 

6. Hizmet içi ve halk eğitimlerini yaygın hale getirici çalışmaları cesaretlendirmek, hiz-
met içi eğitimleri artırarak toplumsal mukavemeti güçlendirmek,  

Hizmet içi Eğitim: Afet tipleri ve kurumsal, bireysel sorumluluk ilişki ağlarının afete özel 
biçimlendirilmesine yönelik eğitimler. 

Halkın Eğitimi : Afet tiplerine göre nasıl davranılacağı ve bireysel sorumluluk ilişki ağları-
nın afete özel biçimlendirilmesine yönelik eğitimler. 

Bu değerlendirmeyi izninizle bitiriyorum ve daha kapsamlı çok yönlü değerlen-
dirmeleri Programın akışına bırakıyorum. Katılım ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. 
Faydalı bir sempozyum olacağını düşünüyorum.  En derin Sevgi ve Saygılarımla.  
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ESKİÇAĞ’DA İZMİR VE ÇEVRESİNDE DEPREMLER 

Ergün LAFLI1 

Öz 

İzmir’in, yani antik Smyrna’nın Eskiçağı’na baktığımızda dört depremin kent tari-
hinde öne çıktığını görmekteyiz. Bunlardan ilki İ.S. 17 yılında gece vakti Sardeis merkezli 
olarak Lydia Bölgesi’nde, yani İç Batı Anadolu’da meydana gelen ve Batı Anadolu’daki 
Sardeis, Magnesia epi Sipylos, Temnos, Philadelphia, Aigai, Apollonis, Mostene, Hyrkanis, 
Hierapolis, Myrina, Kyme, Tmolous, Pergamon, Ephesos and Kibyra kentlerinin yerle bir 
olduğu depremdir. Smyrna’da da büyük oranda hissedilen bu deprem Antik yazarlardan 
Tacitus, Yaşlı Plinius, Strabon ve Eusebios tarafından ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Pausa-
nias da Smyrna’daki depremlerden bahsetmektedir (20.427=262.459). İ.S. 178 depremi-
nin Smyrna’yı çok etkilediği arkeolojik olarak çok iyi bilinen bir gerçektir. Öyle ki, döne-
min Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un destekleriyle kentin agorasının yeniden inşa 
edildiği bilinmektedir. Bu inşa sırasında Marcus Aurelius'un eşi Faustina'nın kente pek 
çok katkıları olmuştur. Bu depremi dönemin hatiplerinden Aelius Aristeides’ten ayrıntılı 
bir şekilde öğrenmekteyiz. Eskiçağ’da Batı Anadolu’da hissedilen üçüncü deprem İ.S. 262 
yılında Güneybatı Anadolu’da yaşanan depremdir. Bu deprem Ephesos’ta hissedilmiş 
olup, tsunamiye yol açmıştır. Dördüncü önemli deprem ise İ.S. 21 Temmuz 365 tarihinde 
Girit’te yaşanmış ve Batı Anadolu’da da hissedilmiştir. Bu deprem Libya ve Mısır’da oldu-
ğu gibi, Batı Anadolu’nun kıyı kesimlerinde de hissedilmiş olup, Geç Antik Çağ yazarı 
Ammianus Marcellinus tarafından bize aktarılmıştır. Bu bildiride yaşanan bu dört doğal 
afet ayrıntılı olarak tanıtılacak olup, bu afetlerle o dönemin Ege Bölgesi insanının nasıl 
baş ettiği kronolojik olarak irdelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: İzmir, Smyrna, Kıyı Ege Bölgesi, depremler, Arkeoloji, Eskiçağ 
tarihi, Roma Dönemi, Geç Roma Dönemi. 

 

  

                                                 
1 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Ege Bölgesi Kültür Varlık-
ları  Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM) Müdürü 
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ESKİÇAĞ’DA İZMİR VE ÇEVRESİNDE SELLER 

Gülseren KAN ŞAHİN1 

 

Öz 

İzmir’in, yani antik Smyrna’nın Eskiçağı’na baktığımızda birçok selin kent tarihinde 
öne çıktığını görmekteyiz. Paleocoğrafik araştırmalar sayesinde Antik Smyrna çevresin-
deki sellerin getirdikleri mil ile bugünkü Bornova ovası oluştuğunu ve Kıyı Ege’deki birçok 
coğrafi oluşumun bizzat sellerle meydana geldiğini biliyoruz. Bu seller arasında özellikle 
Roma Dönemi’nde meydana gelenler o dönemin yazarları tarafından anlatılmaktadırlar. 
Bu bildiride Smyrna ve çevresinde yaşanan doğal sel afetleri ayrıntılı olarak tanıtılacak 
olup, bu afetlerle o dönemin Ege Bölgesi insanının nasıl baş ettiği kronolojik olarak irde-
lenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler: İzmir, Smyrna, Kıyı Ege Bölgesi, Seller, Arkeoloji, Eskiçağ tari-
hi, Roma Dönemi, Geç Roma Dönemi. 

  

                                                 
1 Yard. Doç. Dr., Sinop Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü Başkanı  
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TÜRKİYE’DE DOĞAL AFETLER NEDENİYLE YERİ DEĞİŞTİRİLEN BAZI  

YERLEŞMELERE COĞRAFİ BİR BAKIŞ 

Mehmet Akif CEYLAN1 

Arş. Gör. Yücel DİNÇ2 

 

Öz 

Dünyanın farklı bölgelerinde hemen her gün insan ve yaşamını doğrudan etkile-
yen çok sayıda doğal afetler meydan gelmektedir. Maalesef günümüzde sahip olduğu-
muz imkânlar afetlerin etkilerini azaltabilmekle birlikte, onları tamamen önlemede ço-
ğunlukla yetersiz kalmaktadır. Birçok ülke veya bölgede olduğu gibi Türkiye’de jeolojik 
yapısı ve coğrafi özellikleri nedeniyle farklı afet türlerinin görüldüğü ülkeler arasında yer 
almaktadır. Doğal afetler ülkemizin bir gerçeği olarak kabul edilmelidir. Önemli olan, do-
ğal afetlerin etkilerini en az seviyeye indirmek, zararlarını kısa sürede gidermek ve afet 
riski bulunan sahalarda ve yerleşmelerde önlemlerin alınmasını sağlamaktır. Bu bağlam-
da ülkemizde doğal afete maruz kalmış veya kalma riski bulunan bazı yerleşmelere bir 
nevi zararın tazmini veya tedbir amaçlı olarak yer değiştirme işlemi uygulanmaktadır. 
Nitekim bu konuyla ilgili yüzlerce farklı örnekler bulunmaktadır.        

Bildiride, Türkiye’nin üç farklı bölgesinden seçilmiş doğal afete maruz kalmış veya 
kalma riski bulunan bazı yerleşmelerin yer değiştirmesi ele alınmış ve böylelikle doğal 
afetler ile yerleşim birimleri arasında gelişen farklı bir ilişki türüne dikkatin çekilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik İzmir, Manisa, Adana ve Çankırı olmak üzere 4 ilde yer 
alan toplam 9 kır yerleşmesi araştırma sahası olarak belirlenmiştir. Yer değiştiren yer-
leşmeler, etkilendikleri doğal afet türüne göre sınıflandırılmış, eski ve yeni yerleşim saha-
larının coğrafi özelliklerine yer verilmiştir. Keza doğal afete maruz kalan her bir yerleş-
menin kısmen ya da tamamen terk edilmesi, farklı mesafelerde, aynı veya farklı isimler 
altında, belirli bir süre dâhilinde yeniden kurulması üzerinde durulmuştur. Çalışmada yer 
değiştirme süreçlerinde yaşanan birtakım sorunlara da değinilmiş ve önerilerde bulu-
nulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Doğal Afet, Yerleşme, Yer Değiştirme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü. 
2 Araş. Gör., Marmara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü. 
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POSTMODERN AFET YÖNETİMİ: DEĞİŞEN STRATEJİLER 

          Rabia Bahar ÜSTE
1 

 

Öz 

Afetler, insanlar ve fiziki mekânlar üzerinde büyük bir tahribat etkisi yaratan, tek-
nolojinin ilerlemesine rağmen çaresizliğin adlandırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İnsanoğlunun, böylesi bir çaresizlik durumunda tek bir gerçekliğin peşinden koşması dü-
şünülemez. Modernize edilmiş anlayış ve teknoloji ile yönetimsel anlamda ele alınmaya 
çalışılan afet yönetiminde eksik ve aksaklıkların olduğu ortadadır. Öyleyse, afet yöneti-
minin tek gerçekliği olamaz, stratejilerin postmodern anlayış içinde yerel kurumların / 
yerel halkın farklılık gösteren gerçeklerine göre epistemolojik yaklaşımlarla yeniden olu-
şumu sağlanmalıdır.  

Çalışma, afet yönetimindeki argümanlar doğrultusunda, evrensellik ve yerellik, 
afetlere yabancılaşmayı ya da duyarsızlığı önleyebilecek yerel politikalar incelenecek, 
postmodern anlayışla, kentlerin, ilçelerin ve köylerin sosyo-mekansal yeniden yapılanma-
ları yerel – politik açıdan imgelenecektir. Postmodern anlayış afet yönetiminde ümitsizli-
ğe anti-tez olabilir mi?  Modernizm ile ele alınan afet yönetiminin, yerel halkın gözünde 
güvenirliği paradoksal bir durum oluşturmakta mıdır? Postmodernizmin konuya uyar-
lanmasında doğa ile insanın yeniden barışır bir şekilde buluşturulmasının sağlanması, 
afet yönetim ve stratejilerin de yenileşme sağlanabilir mi?  Afet yönetimi ile ilgili bu ve 
buna benzer sorulara cevaplar aranarak, stratejiler için yol haritaları belirlenmeye çalışı-
lacaktır. Postmodern anlatı açısından, belediyelerin ve köy tüzel kişiliklerinin afet yöne-
timi ve stratejilerini kendi yapıları ile oluşturmalarının, tikele yani öze dönüşle, yerel hal-
ka cesaret kazandırmak ve sahiplenme duygusunun pekiştirilmesindeki önemi vurgula-
nacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afet yönetimi, modernizm, postmodernizm, yerel siyaset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı, ra-

bia.uste@deu.edu.tr 
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AFETLERDE ETKİLİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ: BİR AKIŞ MODELİ ÖNERİSİ 

 

Gönül BUDAK
1 

Engin Deniz ERİŞ
2 

Sedef Gülsüm AKSU
3 

S. Çağdaş ARPACI
4 

 

Öz 

Afet kavramının açıklanması için söze krizin ne olduğunun tanımlanmasıy-
la başlamak uygun olacaktır. Çünkü ister doğal, ister işletmeye, kişiye veya ülkeye 
ait olsunlar, krizler yönetilemediği zaman afete (felakete) dönüşür. Krizin birçok 
tanımı yapılabilir. Kriz, kişiyi ya da örgütü tehdit eden koşullar karşısında kişi ya da 
örgütün yetersiz kalması durumudur. Krizin, afete dönüşmemesinde ise, kriz ileti-
şimin rolü oldukça fazladır. Nitekim kriz ekibinin bu nedenle bir tek sözcüsü bulu-
nur ve tüm bilgilendirmeler bu sözcü tarafından yapılır. Bazen, bir tek kelime, ye-
ni krizlere, o krizler de yeni afetlere yol açabilir. Bildiride, afetlerde etkili iletişimle 
ilgili bir akış modeli önerilerek, etkili afet iletişimin nasıl yapılandırılıp yönetileceği 
tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, kriz, iletişim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, 

 gonul.budak@deu.edu.tr 
2 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi,  

engindeniz.eris@deu.edu.tr 
3 Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı,  

sedef.aksu@deu.edu.tr 
4 Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, cagdasarpa@gmail.com 
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AFET VE ENGELLİLİK: EDUCEN PROJESİ İSTANBUL SAHA ÇALIŞMASI DENEYİMİ 

Dr. Çağlar AKGÜNGÖR 1 

 

Öz 

Arama Kurtarma Derneği AKUT, 1 Mayıs 2015’ten bu yana Avrupa Birliği Horizon 
2020 Araştırma ve Yenilik Programı’nca desteklenen bir koordinasyon ve eyleme destek 
(CSA) projesinin ortağıdır. AKUT, “Avrupa Kentsel Merkezlerinde Afetler: Bir Kültür Uz-
manlık Ağı (EDUCEN)” adlı bu projede engelli bireyleri kapsayan ve dâhil eden bir kitlesel 
afet eğitimi programı geliştirmektedir. EDUCEN’in temel amacı olan “kültürün afet risk 
azaltımına ve afet yönetimine katkılarının ortaya konulması” fikrine uygun olarak, İstan-
bul saha çalışması, farklı engellilik gruplarının kendilerine özgü kültürel unsurlarını da 
saptamayı ve eğitim içeriklerine katmayı içeren, engelli grupların doğrudan katılımı ilkesi 
üzerine kurulmuş bir çalışma olarak tasarlanmıştır.  

Bu pilot çalışmada görme, işitme ve bedensel engellilik türleri ele alınmış, bu en-
gellilik gruplarını temsil eden STK’ların katılımıyla AKUT’un mevcut kitlesel afet semineri 
içerik ve biçim olarak yenilenmiştir. Seminerler, engelli ve “engelsiz” bireylerin bir arada 
izleyebilecekleri dâhil edici bir yapıya kavuşmuştur. Yine bu içerikleri temel alan ve hedef 
engellilik kitlelerine uygun biçemlerde (sesli kitap, görüntülü kitap...) genel bilgilendirme 
malzemelerinin de hazırlanması sürmektedir. Yeni eğitim modelinde engellilerin aktif 
katılımının sağlanabilmesi için, dileyen engellilerin seminer gönüllüsü olabilmelerine 
imkân verecek “eğitmen eğitimi” materyallerinin tasarımı da devam etmektedir.  

Mart-Nisan 2017 boyunca ilk denemeleri yapılacak olan engelli erişimli afetlere 
hazırlık seminer modeli, gözlem ve geri bildirimlere göre gerekirse yenilerek 2017 son-
baharında AKUT’un 35 temsilciliği aracılığıyla ulusal düzeyde kullanılmaya başlanacaktır. 
EDUCEN Projesi İstanbul Saha Çalışması, afet, zarar görebilirlik ve risk azaltma bağlamın-
da önemli dersler barındıran aktarılabilir bir model olmak niteliğini taşımaktadır ve salt 
bir teknik adaptasyon çalışması değildir. 1 Mayıs 2015’ten bu yana alınan yolda “hak te-
melli” bir aksiyona dönüşmüş olup, afet ve engellilik alanında verimli bir çalışma gerçek-
leştirmek isteyen kurum/kuruluşların benimsemeleri gereken ilke ve tutumları da açık 
olarak gözler önüne sermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Proje Yürütücüsü, AKUT Arama Kurtarma Derneği 
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YEREL AFET YÖNETİMİNDE KURUMSAL VE TOPLUMSAL İŞBİRLİĞİ- 

KONYA ÖRNEĞİ 

Cevdet İŞBİTİRİCİ1 

 Latif ERDOĞAN2 

Kemal BAYRAM3 

 

Öz 

Afet sadece bir topluluğun, bir bölgenin acısı değildir, sonuçları bakımından tüm 
insanlığın yarası haline gelmektedir. Afeti önlemek mümkün olmamakla birlikte bu yara-
ların sarılması için afete hazırlıklı olarak, meydana gelebilecek zararlar, minimum seviye 
çekilmeye çalışılmalıdır. Devletler afet öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili bireyleri 
ve afette görev alacak kurumları hazırlamalıdır ki herhangi bir afet durumunda kendi 
görev sorumlulukları içinde ve birlikte hareket etme ile zararların azaltması mümkün 
olabilecektir. Afetler sonucunda meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının asgari sevi-
yeye indirilmesi veya olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek için afet yönetim sisteminin 
risk ve kriz yönetimlerinin tüm aşamalarında çalıştırılması ve koordinasyonun sağlanması 
ile gerçekleştirilebilir. 

Türkiye afet müdahale planı   

Afet öncesi ve sonrası çalışmalarda önemli görevler üstlenen AFAD, 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 belirlemesi için Türkiye Afet Müdahale Planı 
(TAMP) hazırlanmıştır.  

İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak, kaynakların etkin kullanımını 
sağlamak gibi hedefleri bulunan Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal ve Yerel düzey hiz-
met planları oluşturulmuştur.  

Ana ve destek çözüm ortaklığı 

Bu kapsamda Türkiye Afet Müdahale Planında yerel düzeyde 26 hizmet grubu bu-
lunmakta olup, Büyükşehir Belediyeleri 20’sinde destek çözüm ortağı ve 2 hizmet guru-
bunda ise ana çözüm ortağı olarak bulunmaktadır. Yerel düzeyde yangın hizmetlerinin 
yerine getirilmesi 5393 ve 5216 sayılı Kanunlarla belirlenmiştir. 5360 Sayılı Yeni Büyükşe-
hir yasası ile birlikte Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden 
tanımlamıştır. Konya Büyükşehir Belediyesi kanun öncesinde çalışmalar başlatılarak il 
genelinde yürütülmesi öngörülen yangın hizmetlerini, kanuna uygun şekilde gerçekleş-
tirmekte ve uygulamalar ile ülkemiz belediyelerine örnek model oluşturmaktadır. 

Yasa sonrası ilimizin nüfusu, coğrafi yapısı, ulaşım özellikleri göz önüne alınarak 
yeniden yapılanmıştır. Bu kapsamda il genelinde 110 itfaiye istasyonu oluşturularak itfai 
olayların zamanında yerine getirilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. İl düzeyinde 

                                                 
1 Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı, KONYA-TÜRKİYE 
2 Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü,  KONYA-TÜRKİYE 
3 Konya Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Amiri, KONYA-TÜRKİYE 
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yangın ulaşım planları ve gönüllü itfaiyecilik haritaları oluşturulmuştur. Bu çalışmalar Ana 
Çözüm Ortağı olduğumuz Yerel Düzey Yangın Hizmet Grubu Operasyon Planına işlenmiş-
tir.                           

Konya İli 41.000 km2’lik yüzölçümü ile dünyanın 122 ülkesinden daha büyük alana 
sahiptir. Ülkemizin ise en büyük yüzölçümüne sahip Konya İlinde 586 kırsal mahalle bu-
lunmakta olup, şehir merkezlerinde itfaiye ekiplerimizin olay yerine ulaşmaları 5-6 dakika 
sürmekte iken kırsal alanda bu süre özellikle kış şartlarında 20-30 dakikayı bulan yerleşim 
yerleri bulunmaktadır. Profesyonel ekiplerimizin olay yerine ulaşıncaya kadar ilk müda-
halenin yapılabilmesi için gönüllü itfaiyecilik uygulamasının yapılanması elzem bir du-
rumdur. Her mahalleye profesyonel itfaiye ekiplerinin konuşlandırılması dünyanın hiçbir 
yerinde olmamakla birlikte, araç, ekipman, tesis vb. gibi maliyet gerektirmektedir. Böyle 
bir yapılanmaya kanunlar müsaade etmemektedir.  

  Konya’da gönüllü itfaiyecilik 

Yeni Büyükşehir Yasası öncesi gönüllü itfaiyecilik çalışmalarına başlanılmıştır. 
Dünyanın gelişmiş itfaiye teşkilatları incelendiğinde, nüfusun ve yangın çıkma riskinin 
düşük olduğu kırsal yerleşim yerlerinde yangınlara müdahaleyi gönüllü itfaiyecilerin yap-
tığı görülmektedir. 

2013 yılında Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılan çalışma ile 6499 vatan-
daşımıza yerinde gönüllü itfaiyecilik eğitimleri verilmiştir. İl genelinde kırsal mahalleri-
mizdeki olası yangınların ilk müdahalesinde görevli 1530 aktif gönüllü itfaiyecimiz bu-
lunmaktadır. Hizmetlerin etkin yürütülebilmesi için 550 kırsal mahallemize traktör miline 
bağlı olarak çalışan 3 tonluk yangın söndürme tankeri dağıtımı yapılmıştır.  

Kamu-sivil toplum işbirliği 

İtfaiye teşkilatları tarafından müdahale edilen olaylar her gün ulusal ve yerel ba-
sında önemli yer tutmakta ülkemizde yılda yaklaşık 300.000 itfaiye olaya müdahale edil-
mektedir. Söz konusu olaylarda can kayıpları yaşanmakta olup, maddi hasarlar ise hesap-
lanamamaktadır. Yangınlar sonucunda milyarlarca lira milli servet heba olmaktadır. Ka-
mu–sivil toplum işbirliğine gerçekleştirilen gönüllü itfaiyecilik uygulamasının, ülkemizde 
yaygınlaştırılması can ve mal kayıplarının önüne geçilmesinde önemli rol alacaktır. Konya 
ilimizde uygulanmakta olan gönüllü itfaiyecilik projenin yaygınlaştırılması için yasal dü-
zenlemeler yapılarak uygulanmasının sağlanması hem devlet hem de toplum adına fay-
dalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kamu, Sivil Toplum, İşbirliği Gönüllü, İtfaiyecilik. 
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AFET VE ACİL DURUMLARDA BİREYSEL GÖNÜLLÜLERİN YÖNETİMİNE YÖNELİK 

 KEŞFEDİCİ BİR ARAŞTIRMA 

          Ebru CAYMAZ1 

Volkan AKYÖN2 

Serkan ÖZDEN3                                                                                                                       

 

Öz 

Herhangi bir afet veya acil durum sonrasında etkilenen bölgeye akın eden büyük 
insan topluluklarıyla karşılaşmak tüm dünyada sık görülen bir durumdur. Bölgeye akın 
eden büyük insan topluluklarının arasında eğitimli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 
yardım amacıyla gelen eğitimsiz bireysel gönüllüler de vardır. Bireysel gönüllülerin eği-
timsiz oluşu bir yandan sorun oluştururken diğer yandan çeşitli konularda destek sağla-
maları, kurtarma ekipleri açısından bir paradoks oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, 
müdahale sürecinde bireysel gönüllülerin koordinasyonunda yaşanan sorunlara yönelik 
çözüm önerilerini tartışarak, ülkemiz için uygulanabilir olanları ortaya koymaktır. Çalışma 
kapsamında öncelikle konuyla ilgili hem İngilizce hem de Türkçe kaynaklar taranmış, 
1999-2015 yılları arasında meydana gelen büyük ölçekli afetlerin afet yönetim süreçleri 
incelenmiştir. Bireysel gönüllülerin teknik bilgi gerektirmeyen alanlarda kullanımı da in-
celemeye dâhil edilmiştir. Doküman analizinde elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de 
afet yönetimi alanında faaliyet gösteren STK’ların yönetim ve eğitmen kadrosunda gö-
revli 4 uzman ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılarak ana temalar 
belirlenmiş ve çözüm önerileri kıyaslamalı olarak tartışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre 
bireysel gönüllüler afet müdahalesinde risk, meşruiyet ve destek sağlama kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu çalışma, afet müdahalesinde Türkiye’ deki profesyonel arama 
kurtarma ekipleri ile bireysel gönüllüler arasındaki ilişkinin kilit unsurlarını ortaya koyma-
sı ve bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Afet Yönetimi, Arama Kurtarma, Bireysel Gönüllüler, Gönüllü 
Yönetimi. 
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3 Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sozden@comu.edu.tr 
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TOPLUM TABANLI AFET YÖNETİM ANLAYIŞI 

Ezgi ATALAY1 

 Ali KARAKUŞ2 

 

Öz 

 Afetler, bir toplumun veya çevrenin fiziksel, ekonomik ve sosyal bozulmalara, 
normal insan hayatını durdurmasına veya kesilmesine neden olan doğal ve insana dayalı 
olayların tümüdür. Başka bir deyişle afet, toplumun ve insanların olumsuz olaylara karşı 
yetersizliği demektir. Kısacası afet bir olay değil, olaylar sonucudur. Topluluk felaket za-
manında ilk müdahaleyi yapar. Topluluk temelli afet yönetimi anlayışı mahalle sakinlerini 
de kapsar. Mahalle sakinleri yaşadıkları yeri bilirler. Onlar müdahale etmeyi başarırlar. 

 Toplumun kendi kendine yetebilmesini ve başa çıkma kapasitesini arttırmak 
için toplum tabanlı afet yönetim anlayışını benimsemek gerekir. Bazı ülkelerde farklı 
isimler olmasına rağmen, dünyanın birçok ülkesinde mevcuttur. Afet zamanında insanlar 
tek başlarına kalırlar. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, afet yönetimi anlayışı üzerinde 
farklı bir perspektif geliştirmek ve bu konuda bilinçlenmeyi artırmak, toplumun ihtiyaç 
duyduğu afet yönetimi anlayışının gereğini vurgulamaktır. 

Anahtar kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Toplum Tabanlı, Topluma Dayalı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı,   

Öğretim Görevlisi, ezgiatalay@mku.edu.tr 
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD, Öğretim Üyesi, drkarakus@yahoo.com 
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SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE BİREYLERİN 

DEPREMLERE KARŞI HAZIRLIK DÜZEYLERİ 

Mehmet Baki BİLİK1 

 

Öz 

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de deprem öncesi tedbir alma bilincinin halen is-
tenilen düzeyde olmadığı ortaya konulmuştur. Deprem ülkesi olmamıza rağmen toplu-
mun bu konuda neden yeterince bilinçlenmediği ve gerekli tedbirler almadığı konusu ise 
hala tartışılmaktadır. Bu araştırma, mevcut tartışmalara katkı sunmak amacıyla, afet ön-
cesi hazırlık süreçleri ile birey sosyo-ekonomik özellikler arasında bir ilişkinin olup olma-
dığını ortaya koymayı amaçlamıştır. Başka bir ifadeyle bireylerin eğitim, gelir ve meslek 
özellikleri gibi sosyo-ekonomik özellikleri ile deprem sigortası yaptırma, deprem çantası 
hazırlama, evdeki eşyaları sabitleme gibi deprem öncesi alınacak tedbirler arasındaki 
ilişkileri saptamayı amaçlamıştır.  

Araştırma 2011 Van Depremlerinden dört yıl sonra 2015 yılında yürütülen bir 
yüksek lisans tezi kapsamında kent merkezinde ikamet eden bireylere yöneltilmiş çeşitli 
sorudan elde edilen yanıtlara dayanmaktadır. Araştırma kapsamında bireylerin yaşadık-
ları deprem deneyiminden sonra, olası depremlere karşı evde almış oldukları tedbirler 
saptamaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar, bireylerin sosyo-ekonomik özellikleri ile 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Sonuçlar özetlenecek olunursa sarsıntılara karşı evindeki 
eşyaları sabitleyen kişi oranı yalnızca %18,7 ve en fazla sabitleyen grup yüksek sosyo-
ekonomik özelliği temsil eden Cumhuriyet Mahallesi sakinleridir(%22,7). Deprem çantası 
hazırlayanların oranları düşük sosyo-ekonomik özellikteki Hacıbekir Mahallesi’nde %6,7 
iken yüksek sosyo-ekonomik özellikteki Cumhuriyet Mahallesi’nde %18,7’dir.  Deprem 
Sigortası(DASK) yaptıranların oranı Cumhuriyet Mahallesi’nde %16 iken Hacıbekir Mahal-
lesi’nde yalnızca %6’dır. “Evinizde deprem provası yaptınız mı?” sorusuna afetzedelerin 
%90,3’sı “Hayır” cevabını vermiştir. Evde deprem provası yapanların oranı ise %9,7’dir. 
Tüm katılımcıların %80’den fazlasının deprem öncesi prova yapmadıkları tespit edilmiş-
tir.  

Anahtar Kelimeler: Toplum Tabanlı Afet Yönetimi, Afet Farkındalığı, Afetlere Kar-
şı Toplumsal Hazırlık.  
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AFET BÖLGELERİNE YAPILAN YARDIMLARIN BÖLGENİN KÜLTÜREL YAPISI İLE UYUM 
GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİN AFETZEDELERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DE-

ĞERLENDİRİLMESİ; ÇANAKKALE-GÜLPINAR ÖRNEĞİ 

Sibel GÜVEN
1 

Esma SANCAR
2 

 Nursemin ÇELİKKAYA
3 

 

Öz 

Yüzyıllar boyunca dünya kendi düzenini sağlamak için doğal afetlerle karşı karşıya 
kalmıştır. Doğal afetlerden sadece yerküre etkilenmemiş, insanoğlu da tarih boyunca 
afetlerle mücadele etmiştir. İnsanlık afet bölgelerine birlik duygusu bilinci ile yardımlarda 
bulunmuş hem psikolojik hem de maddi olarak destekler sağlamıştır. Ancak her toplum-
da bireylerin yaşam tarzları, giyimleri, töre, örf ve adetleri gibi unsurlar farklılık gösterdiği 
için yapılan yardımlar tam olarak fayda sağlayamamıştır.  Bu nedenle bu araştırma, afet 
bölgesine yapılan yardımların bölgenin kültürel yapısı ile uyum gösterip göstermediğini 
afetzedelerin görüşleri doğrultusunda ortaya koymayı amaçlamaktadır. Nitel yöntem 
kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 6 Şubat 2017 tarihinde Çanakkale Gülpı-
nar açıklarında meydana gelen 5.5’ lik deprem sonrasında bölgede yaşadığı için afetzede 
konumuna geçen Çanakkale ili Gülpınar köyünün vatandaşları oluşturmaktadır.  Araştır-
ma kapsamında veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiş, bulgular tablo-
laştırılarak yorumlanmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Afet, afet kültürü, afetzede, betimsel analiz. 

 

 

 

  

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 
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2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi /Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Ayvacık 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyo-
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3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi / Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Çan 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu. 
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MÜLTECİ KRİZİ VE AFET YÖNETİMİ 

 
Said Ali NUR1  

Pelşin TAŞAN2 

 

Öz 

Son zamanlarda artan mülteci sayısı, mülteci konusunu ve afet yönetimini güncel 
bir konu haline getirmiştir. Afet denilince ilk akla gelen deprem, sel, heyelan gibi doğal 
olaylardır. Buna rağmen, insan kaynaklı afet çeşitlerinden olan iç çatışmalar sonucu; in-
sanların yaşadıkları toprakları terk edip, başka ülkelere gitmelerine mecbur kılan durum-
lar, afet yönetimi uygulamaları açısından da önemli problemlere yol açabilmektedir. Do-
layısıyla mültecilere yönelik yapılan yardım faaliyetleri, temel olarak afet yönetiminin 
uygulama alanına girmektedir.  Çalışmada, mültecilerin yaşam koşullarının zorluklarından 
oluşan; sağlık problemleri, psikolojik travmalar ve afet yönetiminin gerekliliğinin boyutla-
rına yer verilmektedir. Türkiye coğrafi konumu gereği Avrupa, Asya ve Afrika arasında 
gerçekleşen mülteci hareketlerinin en önemli durak noktalarından biri haline gelmiştir ve 
bu döngünün devam edeceği ön görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Mülteci krizi, Göç, Afet Yönetimi. 
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1999’DAN GÜNÜMÜZE AFET YÖNETİMİNİN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ 

Özden IŞIK
1  

Oğuz GÜNDOĞDU
2 

 

Öz 

Ülkemizde yaşanan afetlere bakıldığında sadece deprem odaklı değil aynı zaman-
da tsunami, heyelan, kayma, akma, düşme, çökme gibi jeolojik afetlerin yanında kuraklık, 
sel, hortum, aşırı kış ve yaz koşulları gibi meteorolojik afetlerin de sıkça yaşanması, du-
rumun bütüncül bir afet yönetimi anlayışı ile ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağ-
lamda gündeme aldığımız bu çalışma; dünyada bilim dalı olarak kabul görülen, biz de ise 
henüz az sayıda üniversitede ana bilim dalı olarak yer alan afet yönetiminin önemine 
dikkat çekmekte ve yaşanabilecek afetlerin zararlarını en aza indirgemek için atılması 
gereken adımları içermektedir. 

Türkiye’de çağdaş anlamda “Afet Yönetiminin” tartışılmasına 1992 Erzincan ve 
1995 Dinar depremlerinden sonra başlanılmıştır. Bu depremler ile 17 Ağustos 1999 Göl-
cük, 12 Kasım Düzce Depremleri, dışmerkezleri, faylanma özellikleri ve etkileri açısından 
“Kent Depremleri” niteliğindedir. Gelinen süreç içinde 29.05.2009 tarihinde kurumsal 
yapısallaşma içinde afet yönetiminin tek bir çatı altında toplayacak yapı modeli olarak 
uygulamaya giren yasayla, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
kurulmuştur. Bu yasanın getirileri konusu kadar yasayla ilgili teknik hataların boşlukların 
ve bazı uygulamaların olumsuz sonuçları da göz ardı edilmemelidir. Ülkemizde özellikle 
1999 yılı sonrası bu konuda yapılan çalışmalar azımsanmayacak hale gelmiş olmasına 
rağmen henüz yeterli bir standart oluşturulamaması yeniden sistemi sorgulamayı ön 
görmektedir. Bu yeni yapılanmada afet yönetiminin tüm bileşenleri bu anlayışa uyum 
sağlama çabasına girmişlerdir ancak, gelinen aşamada özellikle sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllülerin resmi planlamalarda yer ve sorumluluklarının netleşmemesi, akreditasyo-
nun gerçekleştirilememesi gibi nedenler, çalışmaların yavaşlaması ve gerilemesine neden 
olmuştur. Bu durum, afet yönetimi aktörlerinin rollerinin yeniden gözden geçirilmesini 
zorunlu kılmaktadır.  Afet Yönetiminin gelişiminde yer alması gereken diğer önemli bir 
konu da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin afetlerde kadına yansımasıdır. Dünya ölçeğinde 
bakıldığında afetlerde kadının rolüne yeterince yer verilmemiştir. Bu çalışmada kadının 
risk durumundan kaynak haline getirilmesine de değinilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Afet, Afet Yönetimi, Akreditasyon, Kent Depremleri, Afet Yö-
netiminin Aktörleri. 
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KAMU HİZMETİNDE DEĞİŞİMİN ACİL YARDIM HİZMETLERİ  

ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ali EKŞİ
1 

 

Öz 

Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ve hızlı teknolojik gelişme, kamusal alanda 
hizmet çeşitliliği ve hizmetin sunum şeklini etkilemektedir. Değişim doğrudan yaşam 
hakkı ile bağlantılı olan acil yardım hizmetlerinde daha yoğun hissedilmektedir. Toplum-
ların ihtiyaçları değişmekte ve çeşitlenmekte, hem idarenin hem de vatandaşın rol ve 
sorumlulukları farklılaşmaktadır. Çalışmada, kamu hizmeti sunumunda yaşanan değişi-
min, acil yardım hizmetleri üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, 
genel olarak kamu hizmetlerindeki, özel olarak da acil yardım hizmetlerindeki değişim; 
“yönetim anlayışında yaşanan değişimler”, “kentleşme olgusu”, toplumların karşı karşıya 
oldukları risklerin artmasıyla gündeme gelen “risk toplumu olgusu” ve “kamu hizmeti 
karşısında vatandaşın değişen konumu” başlıklarında değerlendirilecektir. Çalışma son 
yıllarda terörizm ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere, özellikle kentsel alanlarda 
kitlesel olay riskinin ve can kayıplarının artmış olması nedeniyle önemlidir.  

 Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmeti, Acil Yardım Hizmetleri, Küreselleşme, Değişe-
bilirlik.  
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AFET RİSK AZALTIMI ÇERÇEVE EYLEM PLANLARININ NİTEL OLA-
RAK İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI 

Hüseyin KOÇAK
1,2,  

Mustafa KARA
3,  

Mustafa GÖRÜN
4 

 

Öz 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Birleşmiş milletler tarafından gerçekleştirilen Dünya 
Afet Risk Azaltımı Konferansları sonrasında yayınlanan Çerçeve Eylem Planları (ÇEP)’nı 
nitel olarak değerlendirmek ve aralarındaki farkları karşılaştırmaktır.  

Giriş: Afet Risk Azaltımı Çerçeve Eylem Planları (ARAÇEP) başta BM üyesi devlet-
ler olmak üzere tüm ülkeler için afet risk azaltımı çalışmalarında kullanılması için hazırla-
nan bir kılavuzdur. BM ilk konferansı 23-27 Mayıs 1994 tarihleri arasında Japonya’nın 
Yokohama kentinde gerçekleştirmiştir. Bu konferans sonrasında “Yokohama Strategy 
and Plan of Action for a Safer World: Guidlines for Natural Disaster Prevention, Prepa-
redness and Mitigation” isimli kılavuz yayınlanmıştır. İkinci konferans, 18-22 Ocak 2005 
tarihleri arasında Japonya’nın Hyogo, Kobe kentinde gerçekleştirilmiştir. Bu konferans 
sonrasında “Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations 
and Communities to Disasters” başlıklı çerçeve planı yayınlanmıştır. Son olarak, 14-18 
Mart 2015 tarihleri arasında Japonya’nın Sendai kentinde gerçekleştirilmiştir. Konferans 
çıktısı olarak “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030” başlıklı çerçeve 
eylem planı yayınlanmıştır. Bu plan, 2030 yılına kadar tüm seviyelerde afet risk azaltımı 
konusunda yapılacak çalışmalara rehberlik etmesi açısından önemli bir dokümandır. 

Yöntem ve Gereç: Çalışma nitel analiz yöntemlerinden doküman analizi yöntemi 
ile yapılmıştır. Verilerin analizinde nitel araştırmalar için kullanılan MAXQDA Analytics 
Pro 12 (12.3.0) programı kullanılmıştır. Yokohama, Hyogo ve Sendai ÇEP dökümanları 
Birleşmiş Milletler Afet Risk Azaltımı Ofisi’nin http://www.unisdr.org/ web adresinden 
alınmıştır. Araştırmadaki ana temalar Yükseköğretim Kurumu web sayfasında yer alan 
temel alanlardan Sağlık, Yönetim, Eğitim, Mühendislik, Hukuk bilimleri ana temalar ola-
rak belirlenmiştir. Bunlara ek olarak tecrübe/deneyim’de tema olarak eklenmiştir. Oluş-
turulan tema ve kodlara göre çerçeve eylem planlarının portresi ve kod matrisi üzerin-
den değerlendirilmektedir. Araştırmada, rehberler arası teknik kelimelerdeki önemli de-
ğişimler incelenmiştir: ÇEP’lerdeki kelimeler frekans dağılımına göre en çok görülen ilk 
yüz kelime çıkarılmış, daha sonra, kelimeler arasında 3 kattan fazla sayıda görülen ve tek 
başına içerik anlamında ARA açısından bir anlam ifade eden kelimeler incelenmiştir. 

Bulgular: Kelime analizine göre, ÇEP’lerdeki en önemli kavramsal değişim (Yo-
kohama/Hyogo/Sendai sırası ile) Health/Sağlık (0/4/74), Local/Yerel (8/28/70),  Resi-

                                                 
1Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, 
huseyinkocak@comu.edu.tr 
2 Öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Doktora Programı 
3 Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi 
Bölümü, kimimbenkaram@gmail.com 
4 Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi 
Bölümü, mgorun@comu.edu.tr 
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lience/Dirençlilik (1/20/62), Stakeholders/Paydaşlar (0/8/43), Reconstruction/Yeniden 
İnşa (1/6/27), Rehabilitation/Rehabilitasyon (1/7/24), Engagement/Yükümlülükler 
(0/2/16), Govarnance/Yönetişim (0/3/16), Educational (1/1/16) kelimeleri bulunmakta-
dır. Bütünleşik afet yönetimi açısından yapılan kodlamalara göre metinlerin ortak noktası 
hedeflerin büyük bir çoğunluğunun yönetim bilimleri ile ilgili olduğu görülmektedir. Do-
kümanların tümünde en çok görülen kodlar koordinasyon ve iş birliği, kapasite geliştir-
me, her seviyede çok aktörlü katılım, risklerin farkına varma, erken uyarı sistemleri yer 
almaktadır. Sendai diğerlerinden “Afet Tıbbı” eğitiminin yaygınlaştırılması ve geliştirilme-
si kavramını ilk defa vurgulaması açısından farklılık içermektedir. Sendai ÇEP, 10 yıllık 
dönemde afetler kaynaklı mortalite oranlarının ve etkilenen insan sayısının azaltılması 
gibi somut hedefleri ile diğer ÇEP’lerden önemli derecede farklıdır.  

Sonuç: Sendai ARAÇEP sağlık, paydaşlar, yükümlülükler, yönetişim ve eğitim ile 
ilgili kavramların sıklığının Hyogo’ya göre 8 kattan fazla arttığı görülmektedir. Bu değişi-
min yeni kamu yönetimi anlayışının kavramları çerçevesinde geliştiği değerlendirilmek-
tedir. Hedefler açısından Sendai’nin 2030 hedefleri diğer ÇEP’lere göre daha somut ve 
ölçülebilir hedefler olduğu görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Afet Risk Azaltımı, Afet Yönetimi, Hyogo, Sendai, Yokohama. 
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AFET RİSK YÖNETİMİNDEN AFET RİSK YÖNETİŞİMİNE GEÇİŞ:  

SENDAİ ÇERÇEVESİ (2015-2030) 

  Mustafa DOĞAN 1 

 

Öz 

İnsanlar üzerinde sosyal, ekonomik ve psikolojik etkiler yapan, can ve kayıplarına 
neden afet olgusu, yönetim kavramıyla ile iç içe geçmiştir. Toplumun tüm kesimlerini 
içine alan ideal bir afet yönetim anlayışı, insanoğlunun zarardan kazançlı çıkmasını sağla-
yacak bir yöntem olabilmektedir.  

Yazında hüküm etmek anlamında kullanılan yönetim (government) kavramı za-
manla çok daha heterarşik bir yapıya sahip yönetişim (governance) terimini ortaya çı-
karmıştır. Sosyal bilimlerde yeni bir kavram olan yönetişim, hükmetme işinin tek yönlü 
değil, aksine interaktif ve etkileşim şeklinde olup, farklı aktörlerin ve vatandaşların da 
dâhil olmasını gerekmektedir. Afet yönetimi literatürde; zarar azaltma, hazırlık, müdaha-
le ve yeniden yapılandırma şeklinde ya da risk yönetimi ve kriz yönetimi olarak ayrıldığı 
görülmektedir.  

Bu makalenin amacı, Hyogo Çerçevesi’nin (2005-2015) devamı niteliğinde olan ve 
Japonya’nın Miyagi eyaletinin Sendai kentinde uluslararası toplumların aldığı Sendai Çer-
çevesi (2015-2030) kararlarında ortaya atılan afet risk yönetişimi kavramını incelemek ve 
bu kavramın Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan Açık-
lamalı Afet Terimleri Sözlüğü’nde yer almasını sağlamaktır. Makale aynı zamanda afet 
yönetişimi üzerine yapılacak çalışmalara da ön ayak olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Afet Risk Yönetimi, Afet Risk Yönetişimi. 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ 

AFET RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI 

Hayriye ŞENGÜN
1 

Seçil Gül MEYDAN YILDIZ
2 

 

Öz 

Birleşmiş Milletler’in doğal afetler ve acil duruma müdahale konusundaki çalışma-
ları 1960’lı yıllara kadar dayanmaktadır. Özellikle uluslararası işbirliğinin önemi konusun-
da vurguların yapıldığı 1753 sayılı BM Genel Kurul kararlarında (1962), ülkelerin ulusal 
uyarı sistemlerini geliştirmelerinin gerekliliği belirtilmektedir. 1049 sayılı kararla (1964) 
uluslararası yardımlaşma ve koordinasyon sistemleri üzerine dikkat çekilmektedir.  2018 
sayılı Genel Kurulda (1971) doğal afetler ve yardımlaşma konusunda öneriler yer almak-
tadır. BM, uluslararası işbirliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak hedefiyle, az gelişmiş ül-
kelerin doğal afetlere karşı dirençlerini artırmaya yönelik “Uluslararası Afet Zararlarının 
Azaltılması On Yılı” çalışmasıyla sosyal, ekonomik ve teknolojik imkânları sınırlı olan ülke-
lerde farkındalık yaratma çalışmalarını başlatmıştır. Özellikle, yerel yönetimlerin afet 
risklerinin azaltılmasında rollerinin artmasını, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile 
kamunun işbirliği içinde risk politikaları üretmesini sağlamaktadır. Yokohama Stratejisi ve 
Eylem Planı (1994) yoksulluk ve afet ilişkisini belirleyen önerilerin bulunduğu rehber nite-
liğindeki bir belgedir. Uluslararası Afet Zararlarının Önlenmesi On Yılı’nın devamı niteli-
ğinde olan afetlere duyarlı toplumların oluşturulması amacıyla Uluslararası Afet Zararla-
rının Azaltılması Stratejisi-ISDR (2000) kurulmuştur. ISDR, küreselleşme ve neoliberal 
politikalar doğrultusunda gündeme gelen çevre ve kalkınma konularındaki uluslararası 
gelişmelerin afet yönetimiyle ilişkilendirilmesini sağlamış ve afet politikalarının sürdürü-
lebilir kalkınma konularıyla birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bütünleşik 
afet yönetimi yaklaşımının önemini belirten Johannesburg Eylem Planı (2002), Hyogo 
Eylem Planı ve Kobe Konferansı (2005) afetlere karşı duyarlılıkların artmasını sağlayan yol 
gösterici nitelikteki önemli uluslararası çalışmalardır. Bu çalışmalar, hoşgörü, yardımlaş-
ma, katılım ve gönüllülük ilkelerinin afet risklerinin azaltmasındaki rolünü ortaya koyma-
ları açısından önemlidir. Birleşmiş Milletler Ortak Lojistik Merkezi (UNJLC) çabalarıyla 
ortak bir afet yardım dili ve duyarlılığı yaratmıştır.  

Bu çalışmada, toplumun her alanındaki yeteneklerin ve yeterliliklerin güvenlik bi-
linci ve afetlere karşı koyabilme kültürüyle oluşturulması konusunda uluslararası stan-
dartlar sunan Birleşmiş Milletler’in çalışmaları, bu sürecin, Türkiye’deki yasal ve yönetsel 
sistemlere yansımaları ve gelişim süreci incelenecektir. Afetlerle yaşamak ve afetlere 
yönelik bilinçli ve eğitimli bireyler yetiştirmek zorunda olan Türkiye’de, afet yönetimi 
konusundaki eksikliklerin kaynakları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konmak-
tadır. Afetin kurumsallaşmasını ve kavramlaşmasını sağlayan Birleşmiş Milletler’ in çalış-
maları ele alınarak araştırmanın kapsamı sınırlandırılmıştır. Çalışmada literatür tarama 
yöntemi kullanılacaktır. Eylem planlarının ülkemizdeki ilerleyişi mevzuat ve uygulamalar 
kapsamında karşılaştırılarak ortaya konması bu çalışmanın temel amacıdır. Ayrıca, çalış-
mada, “sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği ülkelerin afet risklerini azaltma 

                                                 
1  Yrd. Doç. Dr., Bayburt Üniversitesi, e-posta: hayriyesengün@gmail.com 
2 Yrd. Doç. Dr., Bozok Üniversitesi, e-posta: secilmeydan@gmail.com 
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konusunda geliştirdikleri bilinçle doğru orantılıdır” varsayımından yola çıkarak, Türki-
ye’de afet yönetiminde Birleşmiş Milletler’ in etkisi ve Birleşmiş Milletler’ in çalışmaları-
nın toplumsal bilinç yaratmaktaki rolü tartışılmaktadır. Türkiye’de afet yönetiminde, afet 
sonrası sonuçlara odaklanma anlayışı yerine, afet zararlarını afet olmadan önce azaltma 
çabalarına yönelmede Birleşmiş Milletler’in çalışmalarının etkisi görülmektedir. Ancak 
ülkemizde yeterince afetlere duyarlı bir yaşam tarzı oluşturulamadığı son depremler so-
nucunda yaşanan can kayıplarıyla desteklenmektedir. Çalışma sonunda, sadece ilkeler ve 
yöntemler belirlemenin afet zararlarını azaltmada yeterli olmadığı, aynı zamanda bu tek-
niklerin toplumsal bir yaşam tarzı olarak benimsenmesi ve uygulanması gerektiği yargısı 
güçlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler, Eylem Planları, Sözleşmeler, Türkiye 
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DEPREMLERDE ÖLÜMLER VE İLGİLİ NEDENLERİ 

            Necati DEDEOĞLU
1 

 

Öz 

Depremlerde ölümler fazla görülmekle beraber kesin rakamlara ulaşmak güç ol-
maktadır. Oysa ölümlerle ilgili doğru bilgiler bize bunların azaltılması için ipuçları sağla-
yabilecektir. Yazıda deprem ölümlerine neden olan faktörler incelenmekte, bunların de-
tayları ile bilgi verilerek nasıl önüne geçilebilecekleri tartışılmaktadır. Depremlere bağlı 
ölümler depremin özelliklerine, bölgenin coğrafi durumu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyine bağlıdır. Ancak bireysel risk örüntülerinin bilinmesi de topluma yönelik koruyu-
cu programların geliştirilmesi için katkı sağlayabilir. Gelecekteki depremlerde güvenilir 
ölüm sayıları ve nedenlerini saptayabilmek için bir kayıt sistemi kurulması uygun olacak-
tır. 

Anahtar Kelimeler: Deprem, Ölüm, Ölüm Kayıtları, Ölüm Nedeni. 

 

 

 

  

                                                 
1 Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Halk Sağlığı A D, necodedeoglu@gmail.com 
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AFET VE ACİL DURUMLARDA ÜREME SAĞLIĞI 

Fatma AKAN
1 

Sevda DEMİRÖZ
2 

Gürkan ERSOY
3 

                       

Öz 

Afetler her kesimi farklı şekilde etkiler. Özellikle riskli gruplar arasında sayabilece-
ğimiz kadınlar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Afet durumlarında kadınların en çok 
karşılaştıkları problemlerden birisi üreme sağlığı konularıdır. Afetlerde üreme sağlığını 
korumak ve oluşabilecek her türlü problemi en az zararla çözümleyebilecek eğitimli sağ-
lık personelleriyle bir ekip oluşturulmalıdır. Afeti yönetme sürecinde olumsuz sonuçların 
tamamen yok edilmesi ya da azaltılabilmesi için disiplinle narası bir paydaşta buluşup 
hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarının planlanması sağlanmalıdır. 

Afet oluştuktan sonra bölgede ciddi sağlık problemlerinin yaşanacağı, afetzedele-
rin yaşam kurtarma zincirine ihtiyaç duyacağı göz önünde bulundurularak gerekli sağlık 
organizasyonlarının planlama sürecine dâhil edilmesi bu dinamik süreçte yer almalıdır. 
Bununla birlikte yasal çerçeve ve mevzuatlar gözden geçirilmelidir. 

Afetlerde üreme sağlığı problemleri kadınların ölümüne sebep olan önemli konu-
lardan biridir. Kadınlara yönelik cinsel istismarlar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sağlık-
sız doğum, istenmeyen gebelikler, kürtajlar, koruyucu sağlık hizmetlerinin yetersiz kal-
ması bu ölüm oranlarını arttırmaktadır. Bu kaos ortamında cinsel yolla bulaşan hastalık-
ları erken teşhis edebilmek ve bunları tedavi edebilmek amacıyla sağlık personelleri eği-
tim programlarına alınmalıdır. Üreme sağlığı hizmetlerinde kullanılacak ekipmanlar ve 
malzemeler uygun koşullarda depolanması ve belli sürelerde sterilizasyonu sağlanmalı-
dır. 

Afetlerde üreme sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesini sağlamak amacıyla hükü-
met, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları eşgüdümlü hareket etmeli-
dir. 

Afet ve acil durumlarda üreme sağlığı hizmetlerinin kaliteli bir şekilde verilebilme-
si için derleme çalışması yapılmıştır. Üreme sağlığı ile ilgili tüm hizmetler ve planlamalar 
açıklanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Afet Yönetimi, Üreme Sağlığı, Kadın. 

 

 

 

 

                                                 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek lisans Öğrenci-
si. 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Afet Yönetimi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek lisans Öğrenci-
si. 
3 Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi.  
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GEÇİCİ KORUMA ALTINA ALINAN YABANCILARIN  

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMASI 

 

Nevzat DEVEBAKAN1 

 

Öz 

Son yıllarında Türkiye’ye sınır komşusu olan ülkelerde meydana gelen savaşlar ve 
çatışma hali önemli bir göç dalgasına da neden olmuştur. Söz konusu göçler vasıtasıyla 
önemi sayıda yabancı Türkiye’ye sığınmış ve koruma altına alınmıştır. Türkiye’nin taraf 
olduğu uluslararası sözleşmeler, konunun acil ve trajik olması ve insani nedenlerden do-
layı sözü edilen koruma bir misyon olarak benimsenmiştir. Sosyal afet türlerinden olan 
savaşın yurtsuz ve evsiz bıraktığı yabancılara sunulacak olanakların başında kuşkusuz 
sağlık hizmetleri gelecektir. Bu çalışmanın amacı; geçici koruma altına alınan yabancıların 
sağlık hizmetlerinden yararlanmasına yönelik düzenlemeleri analiz etmektir. Çalışma; 
konu ile ilgili literatür ve geçici koruma altına alınan yabancıların sağlık hizmetlerinden 
yararlanması ile ilgili mevzuatın incelemesine yönelik kuramsal bir çalışma olarak plan-
lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler; Afet, Savaş, Göç, Geçici Koruma, Sağlık Hizmetleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Meslek Yüksekokulu, İzmir. nevzatd@deu.edu.tr 
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TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI AÇISINDAN PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMET GRUBU 
ÇALIŞMALARI: ÇANAKKALE ÖRNEĞİ 

Ömrüm TERZİOĞLU1,  

Ayşe GÜLTEKİN2,  

Ertuğrul USTA3 4 

 

Öz 

 Türkiye’de yaşanabilecek her tip ve ölçekteki afet ve acil durumlara Başbakanlık 
AFAD koordinasyonunda, ana çözüm ortaklarıyla hızlı ve etkin müdahalenin sağlanabil-
mesi için TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) hazırlanmış ve 2015 yılında yürürlüğe gir-
miştir. Bu planın sahada uygulanabilirliğinin değerlendirilebileceği düzeyde ilk deprem 6 
Şubat 2017 tarihinde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen ve yıkıcı etki yara-
tan depremdir. Bu çalışmanın amacı, TAMP’ta yer alan Psikososyal Destek Hizmet Grubu 
çalışmalarının uygulanabilirliğinin Çanakkale-Ayvacık’ta meydana gelen deprem özelinde 
incelenmesidir. Bu bildiri çerçevesinde yapılan tespit ve önerilerin, ilerde yaşanabilecek 
afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı’nın başarıyla uygulanabilmesi, ana ve destek çö-
züm ortaklarının işbirliğiyle sıfırıncı dakikadan itibaren hızlı ve etkin müdahalenin gerçek-
leştirilmesi için, ilgili kurumlarla paylaşılarak gerekli düzenlemelerin ve etkili koordinas-
yonun sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasına katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  TAMP, Psikososyal Destek, Afette İncinebilir Gruplar, Ana Çö-
züm Ortağı, Destek Çözüm Ortağı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Sosyal Hizmet Uzmanı, İzmir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, omrum.terzioglu@afad.gov.tr 
2 Mütercim, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ayse.gultekin@afad.gov.tr 
3 Sosyal Hizmet Uzmanı, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ertugrul.usta@afad.gov.tr  
4 Bu çalışmada adı geçen kişiler eşit katkı sağlamıştır. 
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AFET YÖNETİMİ İÇERİSİNDE KENTSEL MEKÂN İHTİYACI VE  

KENTSEL ARAZİ KULLANIMLARI 

H. Evren ERDİN1 

Hayat ZENGİN ÇELİK 

M. Burcu SILAYDIN AYDIN 

Nur Sinem ÖZCAN 

Umut ERDEM 

 

Öz 

Afet yönetimi, afet sonucu doğacak olayların önlenmesi veya zararlarının azaltıl-
masına yönelik afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmala-
rın planlanması ve uygulanması için toplumun tüm kaynaklarını ve kurumlarını sürece 
katarak yönetilmesi işidir. Kentlerde karşılaşılabilecek doğal afetlere ilişkin, afet öncesin-
de acil kurtarma ve yardım için hazırlıkların etkin bir biçimde yapılmasını sağlamaya, afet 
esnasında kentlilerin ilk toplanma ve afet sonrasında da geçici barınma ihtiyaçlarını karşı-
lamaya yönelik kentsel mekân ihtiyacı bulunmaktadır. Bu alanlar afet sırasında ve sonra-
sında mümkün olan en kısa sürede, çok sayıda insanın hayatını kurtarmak, yaralıların 
tedavisini sağlamak açısından önem taşımaktadır. Bugün dünyada ve Türkiye’de afetlere 
sağlıklı bir şekilde müdahale edilebilmesi için afet yönetimi kapsamında kentsel alan içe-
risinde toplanma alanları, geçici barınma alanları, depo alanları, lojistik depo ve merkez-
ler, tahliye alanları, tahliye koridorları, konuşlanma alanları gibi çeşitli alanlar tanımlan-
mış ve kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra önemli kurumların konumları ve afet durumun-
da öncelikli noktalara bağlantıyı sağlayan ulaşım güzergahları da afetlerin başarı ile yöne-
tilebilmesi açısından önemlidir. Afet yönetimi içerisinde ihtiyaç duyulan bu alan kulla-
nımlarının bugün afet müdahale planları içerisinde çeşitli kentsel arazi kullanımlar (eği-
tim ve sağlık tesisleri, açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk bahçesi, oyun alanları, 
meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlar ve yollar) ile sağlanmaya çalışıldığı 
görülmektedir. Bu noktada bu kentsel arazi kullanımların niteliklerinin ve mekan organi-
zasyonunun afet yönetimi çerçevesinde belirtilen kullanıma uygun olup olmadığı büyük 
önem taşımaktadır. Türkiye’de kentsel arazi kullanımlara ilişkin kararlar kent planlama 
süreci içerisinde üretilmekte ve ilkesel ve mevzuata dayalı bir zemine temellenmektedir. 
Bu çalışma, mekânsal yapılanmanın kısıtları ve imar planlarının yetersizlikleri noktasında, 
afete duyarlı kent planlama yaklaşımının ve bu çerçevede arazi kullanım kararlarının ve 
niteliklerinin ne olması gerektiğini ve afetle nasıl ilişkilendirilebileceğini ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu çerçevede de, dünya deneyimlerinden yola çıkarak Türkiye’deki pra-
tik, kent planlama ve kentsel arazi kullanımların nitelikleri ve mekân organizasyonunun 
afet yönetimi ile olan ilişkisi çerçevesinde ele alınmaktadır. Afet durumunda can ve mal 
kaybını olabildiği ölçüde en aza indirebilmek söz konusu mekânların, sadece gündelik 
yaşantının sağlıklı işleyişini gerçekleştirme hedefinin ötesinde,  bir afet durumunda orta-
ya çıkacak alansal ve ulaşımla ilgili ihtiyaçları karşılayacak bir mekânsal organizasyon çer-
çevesinde yapılandırılması ile mümkün olabilecektir. Bu noktada özellikle kamusal alan 

                                                 
1 Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Ana-
bilim Dalı 
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niteliği taşıyan kentsel arazi kullanımların afet yönetimi içerisinde de işlevlendirilebilecek 
şekilde çok fonksiyonlu ve farklı ölçeklerde yeniden ele alınması ve tanımlanmasını ge-
rekmektedir. Sonuç olarak, bu arazi kullanımların afet yönetimi kapsamındaki çeşitli iş-
levleri nedeniyle afete duyarlı planlama ve tasarım kararları ile standartları da içermesi 
gerekmektedir.     

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, Kentsel Mekân, Kentsel Arazi Kullanımlar, Kent 
Planlama. 
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AFETLERDE SU TEMİNİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ 

Hasan SARPTAŞ
1 

Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ
2 

 

Öz 

İçme suyu temin sistemleri Türkiye'de yaygın olan doğal ve yapay tehlikelere ma-
ruz kalmaktadır. Etkilenen ülkeler için depremler, sel baskınları, heyelanlar, kuraklık, 
vandalizm ve tehlikeli maddeler içeren kazalar, ölüm, yaralanma ve ciddi ekonomik ka-
yıplara neden olan çok çeşitli olayların bir parçasıdır. Bu felaketlerin su temini sistemleri 
üzerindeki etkisi önemli olmuştur. 

Farklı doğal olayların su temini üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında 
bunların etkilerinin hafifletilmesi ve önlenmesi oldukça önemlidir. Zira bu sistemlerin 
sağlık ve toplum gelişimi için ne kadar önemli olduğunu bilinmektedir. Bu nedenle, su 
temini ile ilgili kurum, kuruluş ve firmaların temel amacı, nitelik ve nicelik bakımından 
nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan sistemleri korumak olmalıdır. Böylece içme suyunun ar-
zında kesintiler mümkün olduğunca kısa tutulur. 

Acil durum ve felaket yönetimi, tutarlı bir planlama, organizasyon, kontrol, değer-
lendirme ve eğitim faaliyetleri setinden oluşur. Mümkün olan en kısa sürede, sistemi 
yenilemek halk için yaşamsal öneme sahip bir amaçtır.  

Bildiri kapsamında, afet tiplerine bağlı olarak su temin sistemlerinde meydana ge-
len hasarlar üzerinde durularak, hasarların önlenmesi ve azaltılması için sistemin güven-
lik açığı analizinden hareketle hasar azaltım yolu, acil durum ve afet yönetimi ve hasarın 
değerlendirilerek ihtiyaç analizinin yapılması konuları üzerinde durulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Su Temini Sistemleri, Afet, Güvenlik Açığı Analizi, Önleme, Et-
ki Hafifletme, Hasar Değerlendirme, İhtiyaç Analizi, Yönetim. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Bornova, 35100, İzmir. 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği, Buca, 35160, İzmir. 
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AFETLERDE KANALİZASYON VE ATIKSU 

 ARITMA SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ 

Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ
1 

Hasan SARPTAŞ2 

 

Öz 

Kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemleri Türkiye'de yaygın olan doğal ve yapay 
tehlikelere maruz kalmaktadır. Depremler, sel baskınları, heyelanlar, kuraklık, vandalizm 
ve tehlikeli maddeler içeren kazalar çok çeşitli afetlerin bir parçasıdır. Bu felaketlerin su 
temini sistemleri üzerindeki etkisi önemli olmuştur. 

Farklı doğal olayların kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemleri üzerindeki olumsuz 
etkileri göz önüne alındığında bunların etkilerinin hafifletilmesi ve önlenmesi oldukça 
önemlidir. Zira bu sistemlerin sağlık ve toplum gelişimi için ne kadar önemli olduğunu 
bilinmektedir. Bu nedenle, sistemlerle ilgili kurum, kuruluş ve firmaların temel amacı, 
nitelik ve nicelik bakımından nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan sistemleri korumak olmalı-
dır. Böylece sistemlerdeki kesintiler mümkün olduğunca kısa tutulur. 

Acil durum ve felaket yönetimi, tutarlı bir planlama, organizasyon, kontrol, değer-
lendirme ve eğitim faaliyetleri setinden oluşur. Mümkün olan en kısa sürede, kanalizas-
yon hizmetlerini yenilemek halk için yaşamsal öneme sahip bir amaçtır. 

Bildiri kapsamında, afet tiplerine bağlı olarak kanalizasyon ve atıksu arıtma sis-
temlerinde meydana gelen hasarlar üzerinde durularak, hasarların önlenmesi ve azaltıl-
ması için sistemin güvenlik açığı analizinden hareketle hasar azaltım yolu, acil durum ve 
afet yönetimi ve hasarın değerlendirilerek ihtiyaç analizinin yapılması konuları üzerinde 
durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kanalizasyon, Atıksu Arıtma Sistemleri, Afet, Güvenlik Açığı 
Analizi, Önleme, Etki Hafifletme, Hasar Değerlendirme, İhtiyaç Analizi, Yönetim. 

 

 

  

                                                 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Çevre Mühendisliği, Buca, 35160, İzmir. 
2 Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Bornova, 35100, İzmir. 
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BETONARME YAPILARIN DEPREM HASARI DEĞERLENDİRMESİNDE GENEL BİR YAKLA-
ŞIM 

Melek TEZLİK YILDIZ1,  

H. Orhun KÖKSAL2 

 

Öz 

 Doğal afetler genellikle ani olarak meydana gelirler ve hiçbir önemli uyarı verme-
den ortaya çıkarlar. Dolayısıyla bu tahmin edilemeyen olaylar karşısında en iyi yol bir 
afetle yüzleşmeye hazırlıklı olmak olacaktır. Afetler, sosyal, ekonomik, fiziksel kayıplara 
neden olur. Ve birçok kuruluşun insanların can ve mal kayıplarını önlemek, hizmet ve 
çalışan sistemlerdeki hasarı azaltmak için koordineli biçimde birlikte çalışmasına ihtiyaç 
duyulur. Doğal afetler dünya genelinde giderek artan sıklıkla meydana gelmektedir. Afet 
etkisi ekonomi, insan yaşamı ve çevresel faktörler üzerinedir ve İnsan psikolojisi, fiziksel 
ve sosyal yaşamı üzerine olan ölüm, yaralanma, hastalık ve diğer olumsuz etkilerdir. 

Afetler, her zaman ve her yerde, deprem, sel, heyelan, terör, çığ, yangın gibi bir-
çok şekilde ortaya çıkabilir. Ülkemizde en büyük zarara neden olan doğal afet türünün 
deprem olduğu ve mevcut yapı stokumuz üzerinde önemli hasarlara yol açtığı görülmek-
tedir. Devletin, depreme maruz kalmış toplumların afet sonrası kriz yönetiminde, iyileş-
tirme ve yeniden inşa aşamasında destek olması, 1982 Anayasasında yer alan temel gö-
rev ve sorumluluklarından biridir. Afet yönetiminde en önemli nokta, özellikle deprem 
sonrası müdahale ve iyileştirme sürecinde afetzedeleri en kısa sürede normal yaşamları-
na döndürmektir.  

Depremler dünya genelinde pek çok yapıda hasara sebep olurlar. Kanalizasyonlar, 
doğalgaz, su ve elektrik gibi sistemlere ciddi zararlar verir. Ülkemizde depremler sırasın-
da en fazla hasar görme riski olan yapılar ise yapı stokunun büyük çoğunluğunu oluştu-
ran betonarme yapılardır. Depremden hemen sonra yapıların gözlemlerle yapılan yapıla-
rın oturulabilirlik ve hasar durumunun değerlendirilmesi hakkında çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. 

Depreme dayanıklı bina üretiminde yönetmelik hükümleri ve inşaat aşamaları ge-
rektiği gibi izlenmediği zaman deprem sonrasında can ve mal kaybıyla karşılaşılabilmek-
tedir. Depremlerden hemen sonra, kriz yönetiminin müdahale evresinde, gözlemsel ola-
rak binalarda oturulabilirlik ve hasar tespiti yapılmaktadır. Yapı hasar gördüğünde hasar 
seviyesi tespiti ile özellikle yapının kullanılabilirlik açısından değerlendirilmesi, depremin 
hemen ardından afetzedeler tarafından yapılan çok sayıda çağrı ile başlayıp en kısa süre-
de yapılması gereken işlemlerden biridir. Bu süreç tamamlanana kadar, belirli düzeylerde 
hasar gören, yıkılan ve enkaz halinde bulunun yapılar afetzedeler için çeşitli riskler taşı-
maktadır. Bu noktada hasar tespit çalışmasının niteliği, doğruluğu hasarlı yapıların ve 
elemanlarının öznel olmayan değerlendirme kriterleri ile incelenmesine bağlıdır. Günü-
müz şartlarında ise hasar tespit çalışması, incelemeyi gerçekleştirecek olan personelin 
bilgisi ve deneyimi ile orantılı öznel bir nitelik taşımaktan tam olarak çıkarılamamıştır. 

                                                 
1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Öğrencisi, tatli_melek_52@windowslive.com 
2 Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
hokoksal@comu.edu.tr 
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Deprem sonrası müdahale evresinde tüm binalar için yapılacak değerlendirmelerin öznel 
olmaktan tam olarak çıkarılamamıştır. Bunun için dünya genelinde kabul görmüş hasar 
değerlendirme kriterlerinin temel alınması en uygun seçenek olacaktır. 

 Dünyada mevcut binaların deprem sırasındaki ve sonrasındaki davranışlarını tah-
min ederek değerlendirmek ve hasar seviyelerini tespit etmek amacıyla birçok yöntem 
geliştirilmiştir. Japonya, Avrupa Birliği Ülkeleri ve ABD’de deprem sonrası ilk müdahale 
sırasındaki hasar tespit çalışmaları için temel değerlendirme kriterleri ve yöntemleri bu-
lunmaktadır. Ülkemizde ise hasar tespit çalışmaları, 15.05.1959 tarihinde 7269 sayılı 
Umumi Hayata Müessir Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 
29.05.2009 tarihinde 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

 Ülkemizde hasar değerlendirme kriterlerinin büyük depremlerden sonra değişti-
rilmesi ihtiyacı duyulmaktadır. Bunun temel nedeni aynı binalar için farklı değerlendir-
melerin yapılmış olmasıdır. Hasar seviyesinin tespitinden daha önemli olan depremin 
hemen sonrasındaki süreçte binaların kullanılabilirlik durumunun belirlenmesidir. Dep-
remlerden sonra afetzedeler çoğu kez hasarlı evlerini kullanmaya devam etmektedir. 
Özellikle ağır hasarlı binaların herkesin anlayacağı şekilde kullanım dışı olduğunun arazi 
üzerinde tespiti ve ilanı gereklidir. Bu yapılmadığında artçı şoklarda binaları kullanan kişi-
lerin can güvenliği sağlanmamış olacaktır. Bu bildirideki temel amaç, hasar değerlendir-
me ve deprem sonrası bina kullanımı için dünyada kabul görmüş kriterler rehberliğinde 
deprem sonrası müdahale aşamasında hızlı ve objektif tespitlerin yapılabilmesi amacıyla 
öneriler geliştirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Hasar Tespit Çalışması, Betonarme Yapı. 
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AFET DİRENCİNİ ARTIRMA BİLEŞKESİ: AFET YÖNETİMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE 
GÜVENLİK SEKTÖRÜ REFORMU İLİŞKİSİ 

                         Cangül KUŞ
1 

 

Öz 

Bu çalışma afetlere karşı direncin artırılması için bütünleşik afet yönetimi, sürdü-
rülebilir kalkınma ve güvenlik sektörü reformu temel ilkeleri arasındaki ilişki ve paralelliği 
göstermeyi ve bu paralellikten yola çıkarak küresel, ulusal ve yerel aktörlere işaret etme-
yi amaçlamaktadır. Bu çerçevede öncelikle her bir kavram afet direncini artırma üst he-
defi ile temas noktaları içerisinde açıklanacak, afet yönetiminin stratejik arka planına 
değinilecek ve söz konusu aktörlerin temel ilkeler nezdinde gerçekleştirmekle yükümlü 
olduğu görevlerin, toplumların afet direncini artırma ve afetlerin olumsuz sonuçlarını 
karşılama konusunda dayanıklı toplumlar yaratılmasına nasıl hizmet ettiği açıklanarak 
çalışma tamamlanacaktır. Sonuç kısmında üç kavram nezdinde aktörler tanımlanacak ve 
Türkiye üzerinden bileşke somutlaştırılmaya çalışılacaktır. 

Afet ve kalkınma ilişkisi incelendiğinde, afetlerin kalkınma üzerindeki en önemli 
stres unsuru olduğunu söylemek mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hızı sık 
sık afetler sebebiyle azalmakta ve gerilemeye maruz kalmaktadır. Toplumdaki zarar gö-
rebilirliğin arkasında yatan sosyal, ekonomik, çevresel, teknik ve fiziksel nedenlerin üze-
rine kalkınma strateji ve yöntemleri ile gidilmelidir. Aksi takdirde uzun zaman içerisinde 
edinilen her türlü maddi ve manevi kazancın, meydana gelebilecek (ve esasında mevcut 
kazanımların küçük bir bölümü ile zararları azaltılabilecek) bir afet sebebiyle tamamen 
yok olması kaçınılmazdır. (Kadıoğlu, 2011:15)  

Kalkınma için güvenlik ortamının sağlanması gerekmektedir. (Barbak, 2015:426) 
Güvenlik işlevinin neo-liberal politikalar ışığında dönüşmesi ile kalkınma ve güvenlik kav-
ramları arasında kurulan olumlu ilişki, kalkınmanın gerçekleşebilmesi için güvenlik orta-
mının sağlanmasını koşul olarak belirlemekte, bu koşulun gerçekleşmediği durumlarda 
ise yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin ve çatışmaların artacağını öngörmektedir. Doğal ya 
da insan kaynaklı afetler, güvenlik ortamının ortadan kalkmasına sebep olan, dolayısıyla 
kalkınma süreçlerini olumsuz etkileyen olaylardır. Bu doğrultuda “güvenlik sektörü re-
formu” demokratik yönetişimin kurumsallaşmasını, uygulandığı ülkelerde güvenlik kav-
ramının piyasa koşulları ile harmanlanarak daha geniş bir satha yayılmasını, böylece afe-
te dirençli toplum yaratılması hedefine hizmet edilmesini sağlamaktadır.  

Afetlerin kalkınma ile ilişkisine dair stratejik çerçeveyi oluşturan 1994 tarihli Yo-
kohama Stratejisi, daha sonra Hyogo ve Sendai eylem planlarına dönüşerek güvenlik kav-
ramını toplumların afet direncini artırmada öncelikli alan olarak ele alınmış ve sürdürüle-
bilir kalkınmanın sağlanabilmesinde stratejik hedef olarak belirtmiştir. Hyogo Çerçeve 
Eylem Planı (2005-2015) Dünyada afet risklerini en aza indirgemeye yönelik bir yol hari-
tası niteliği taşımaktadır ve üç stratejik hedef ile beş öncelikli eyleme bağıntılı alt eylem-
lerden oluşmaktadır. (Hyogo Framework For Action, 2005) 

Hyogo Çerçeve Eylem Planının stratejik hedefleri; 
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1) Afet risklerinin azaltılmasının sürdürülebilir kalkınma plan ve politikaları ile bütünleşti-
rilmesi, 

2) Afetlere karşı bilincin ve duyarlılığın oluşturulması için mevcut kurumların ve meka-
nizmaların güçlendirilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi, 

3) Afet risklerinin azaltılması yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme 
programlarına sistematik olarak dâhil edilmesi şeklindedir. 

Hyogo Çerçeve Eylem Planının öncelikli eylemler ise; 

1) Afet risklerinin azaltılmasının kuvvetli bir kurumsal temelde ulusal ve yerel öncelik 
olarak belirlenmesinin sağlanması, 

2) Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin 
geliştirilmesi, 

3) Bilginin, yeniliğin ve eğitimin her seviyede afetlere karşı güvenli ve duyarlı bir toplum 
oluşturmada kullanımı, 

4) Temel risk faktörlerinin azaltılması, 

5) Afetlere karşı her seviyede etkin bir müdahale için afetlere karşı hazırlığın güçlendiril-
mesidir. 

Hyogo Stratejisinin devam eden eylemsel aracı olarak Sendai ilkeleri geliştirilmiş-
tir. Sendai Çerçeve Planı (2015-2030), afetlerde risk azaltma ile yönetimde çok aktörlü 
yönetişim modelini benimsemiş olup Japonya’nın Sendai yerleşiminde yapılan üçüncü 
Birleşmiş Milletler Dünya Konferansında 18 Mart 2015 tarihinde kabul edilmiştir. Proto-
kol, kabulünü izleyen 15 yıllık dönemde, yaşamsal kayıplar kadar; kültürel, ekonomik, 
fiziksel, sosyal ve çevresel konularda da, bireysel, toplumsal ve ülkesel boyutta kalkınma-
yı sekteye uğratacak varlık kayıplarını azaltmayı, afet risklerini azaltarak sağlamayı hedef-
lemektedir. (Karaman ve Altay ,2016:5) 

Kumar-Range’in de ifade ettiği gibi, afet yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma bir-
birlerinden kopuk iki alan değildir. Afet yönetimi olmadan sürdürülebilir kalkınma ger-
çekleşmez ve aksi de doğru bir tespittir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı tarihsel gelişimi 
çerçevesinde pek çok farklı tanım ile karşılansa dahi, kavramın bugünkü yaygınlığını ve 
içeriğini kazanması Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğimiz Raporu” 
(Our Common Future) ile olmuştur. 1983 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonunun (World Commission on Environmental and Development, 
WCED) hazırladığı “Ortak Geleceğimiz” adlı raporda, sürdürülebilir kalkınma; gelecek 
kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama gücünden ödün vermeksizin günümüz kuşakları-
nın ihtiyacının karşılandığı kalkınma olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ya da değil, piyasa 
merkezli ya da merkezi planlamalı tüm ülkelerin “sürdürülebilirlik” içeriğinde tüm eko-
nomik ve sosyal kalkınmalarını belirlemeleri gerektiği ve somut olarak sürdürülebilirliğin 
kuşaklar arasında ve aynı kuşak içinde sosyal adalet, eşitlik kavramlarını ifade ettiği belir-
tilmiştir (WCED Ortak Geleceğimiz Raporu, 1987).  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Afet Yönetimi, Güvenlik Sektörü  
Reformu, Afetlerde Toplumsal Sorumluluk. 
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DEĞERLENDİRME SONUÇ 

 

Asuman ALTAY1 

Afetler ortaya çıkması ani doğal ya da doğal olmayan olaylara dayanır. Oluşma ih-
timalleri düşünülse de insan ve toplum psikolojisinde hep gelmeyecek bir zamana ötele-
nen olay ve olgulardır. Afetlerin ekonomik etkileri, genellikle afetin olduğu yere (lokale) 
direkt etkiler meydana getirir. Bu etkiler özellikle, altyapı tahripleri, konut yıkımları şek-
linde olurken; indirekt etkiler, gelir kayıpları, işsizlik ve piyasa istikrarsızlıkları şeklinde 
ortaya çıkmaktadır. Afetler meydana geldiği sırada ortaya çıkan hasarlar olan doğrudan 
zararlar, binaların kısmen hasar görmesi veya tamamen yıkılması; altyapı, barajlar, ula-
şım sistemleri ile makine ve ekipmanın harap olması; tarım alanlarının ve ürünün zarar 
görmesi gibi zararlardır. Bu bağlamda; afet sırasında veya hemen akabinde meydana 
gelen fiziki maddi hasarlar, doğrudan zarar olarak ifade edilebilir. 

Afetler sonucunda meydana gelen makroekonomik etkiler ülkelerin gelişmişlik 
seviyeleri ile doğrudan bağlantılıdır.  Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen afetlerin 
etkisi, gelişmiş ülkelerde görülmeyecek boyutta önemli ve yıkıcı etkilerdir. 

Altyapının finansal değeri, dünya bankasının yaptığı sınıflandırmaya göre, geliri 
yüksek ve çok yüksek ülkelerde geliri orta ve düşük ülkelere göre çok yüksek bir değer-
dedir. Geliri yüksek ülkelerde direkt kayıpların oranı düşük gelirli ülkelere göre çok daha 
düşüktür. Örneğin kuraklık, sıklıkla çok uzun yıllar ekonomik zararları görülen etkilere 
neden olurlar. Bu nedenle önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.  Bu durum-
da, afetlerin özellikle ekonomik etkilerini önemli ölçüde belirleyen de kamu politikaları-
nın nasıl kullanıldığı ile çok yakından ilgilidir.  Özellikle siyasi ve kurumsal yapının sağlıklı 
işlemediği ülkelerde kamu politikaları yoluyla afetlere karşı önlem almak ve sonrasındaki 
yeniden yapılanma süreçleri,  bu konuda başarılı olan ülkelere göre daha karmaşık bir 
sürece karşılık gelebilmektedir. 

Yapılan çalışmalar, ekonomileri hızla büyüyen ülkelerin doğal afet riskine en fazla 
açık olan ülkeler olduğunu göstermektedir. Ekonomik kayıplarda olduğu gibi insan kayıp-
larında da düşük gelirli ülkelerin daha kötü durumda oldukları görülmektedir. Bu kayıpla-
rın önlenmesinde bütünleşik yaklaşım çerçevesinde özellikle kamu politikalarının çok 
aktif uygulanmaları ihtiyacı açıktır. Böylece, üst politikalar olmaksızın afet ve etkileri ile 
mücadele edilmesinin çok güç olacağı açıktır. Bubireyler ve kurumlar arasında koordinas-
yonsuzluğa ve etkinsizliğe yol açarken kaynak israfına da ortam hazırlayacaktır. Bu ne-
denle afet süreçlerinin bütünleşik olarak, “planlama, örgütlenme, yönetme, koordinas-
yon, denetleme” fonksiyonları açısından hazırlanarak, değerlendirilmeleri gerekmekte-
dir. 

 

 

 

  

                                                 
1 Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali İktisat Ana-
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Oğuz SANCAKDAR1 

Afetlerde suların durumu özel bir çalışmayı gerektirmektedir. Taşkın sular ya da 
afet nedeniyle yer altı ya da yer üstü su kaynaklarının zarar görmesi, kimyasal etkileşim 
riskleri bütüncül bir eylem planına tâbi kılınmalıdır. 

Kezâ su yollarında yapay değişiklik planlaması da yapılarak özellikle ulusal-
uluslararası mal taşınmasında petrol bağımlılığının ciddi oranda azaltılabileceği görüşün-
deyim. 

Kentsel dönüşümün belirlenecek bölgelerde yerinde dönüşümden uzaklaştırılma-
sı gerektiği, hem afetle mücadele hem de "nitelikli şehir bölgeleri"nin oluşturulmasında 
önemli olabileceği söylenebilir. 

Zeynep ARIKAN2 

Afetlerde önemli olan hususlardan biride mali yapıdır. Ülkemizin doğal afetlerin 
çok sık yaşandığı bir yapısı olduğu düşünüldüğünde bu önem daha da artmaktadır. Zira 
doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıplar GSMH’nın her yıl önemli bir yüzdesini 
oluşturmakta ve mali zararlara neden olmaktadır. Doğal afetler reel ekonomide, gelir, 
yatırım, tüketim, üretim ve istihdam gibi ekonomik faaliyetlerin azalmasına ve olumsuz 
etkilenmesine neden olmaktadır. 

Ülkemizin yaşadığı afetler önem derecesine göre depremler, heyelanlar, seller, 
kaya düşmeleri, yangınlar ve diğer afetler şeklinde (çığ, fırtına, yağmur ve benzeri) ortaya 
çıkmaktadır. Bu afetler sonucu ortaya çıkan mal kaybı, oluşan zararlar ancak mali yapının 
güçlü olmasıyla telafi edilmektedir. Türkiye’nin deprem kuşağı içinde bulunan bir bölge 
olduğunu göz önüne aldığımızda deprem sonrası yaşanan sorunları mali açıdan telafi 
etmek ve zararları minimuma indirmek için modern, etkili, mali yönetim sistemi oluş-
turmak, süreci sağlıklı sürdürmek gerekmektedir. Doğal afetlerin finansmanında sağlıklı 
bir mali yapı oluşturmada da en yaygın ve etkin kullanılan kaynak vergilerdir. 

Afetlerde mali yapı konusunda ileriye dönük yapılacak çalışmalarda uzun vadeli 
etkiler düşünülerek ulusal ve küresel ekonomik koşullar dikkate alınmalı, yeniden yapı-
landırma hızlandırılarak afet süreci yönetilmelidir.   

 

İlkim S. KAYA3 

Afetlerde önemli olan konulardan biri de yapılı çevredir. Günlük yaşamın sürdürülebilirli-
ği için önemi büyük olan mekânsal çevre, gerek afet esnasında gerek se afet sonrası ba-
rınma koşulları dikkate alındığında konutlar başta olmak üzere tüm mekânsal ortamların, 
kullanım ile uyumu daha da etkilidir.  

Denetimsiz yapılaşma, mekân kalitesinden ödün verme, daha büyük can kayıpları ya da 
sakatlıklar, ekonomik zarar ve sosyal sorunlar olarak yansır. Yapılı çevrenin oluşturulma-
sında her kademede yapılan mimari hatalar, kullanıcı için birer mimari engelin ötesinde 
“tuzak” olarak rol oynayabilir. Bu engeller bireyin günlük yaşamını olumsuz yönde etkile-
diği gibi, acil durumlarda/afet halinde kitlesel olumsuz etkilere neden olabilmektedir. 
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Örneğin, kamuya ait binalarda acil çıkış/kaçışların ulaşılamaz konumda olması, algılana-
maz veya önü bloke edilmiş durumda bulunması ya da açılması olanaksız yangın çıkışları 
gibi. Bir başka sıklıkla görülen örnek, eğitim kurumlarına ait binalarda dersliklerin, atölye-
lerin, laboratuvarların tek ve içeri açılan kapıları. Adeta baca görevi üslenen, binadan 
izole edilmemiş yangın merdivenleri. Doğal aydınlatmadan yararlanamayan karanlık 
uzun koridor ve merdivenler. Cam malzeme ağırlıklı bölücüler ve yüzey kaplamaları. 

Afetlerde mevcut yapılı çevrenin birer tuzak haline dönüşmesinden başka, afet sonrası 
afetzedelerin barınmalarına yönelik yapılan çalışmalar da yine mekân kalitesi açısından 
ve kullanıcıların temel ihtiyaçlarına yönelik olarak ele alınması yönünden önem taşımak-
tadır. Aksi takdirde sağlıklı kişiler için olumsuz koşullar sunmanın yanı sıra, özellikle de 
engelli/sağlığını yitirmiş kişiler, yaşlılar ve çocuklar için yeni tuzaklar haline dönüşebilir-
ler. Özellikle, iklim koşulları, yeterli ve kullanışlı alan, ıslak mekân gereksinimleri, bina ve 
çevre güvenliği gibi konuların dikkate alınması önem taşır. 

Mimari çevrenin, sağlıklı yaşam koşullarını afet öncesi ve afet sonrası durumlar için su-
nabilmesi, konunun ilgili alanlarında detaylı ve uyarlanabilir çalışmaları gerektirmektedir. 
Afet konusunda gelecekte yapılacak olan benzer organizasyonlarda, bu alanda yapılmış 
ve sürmekte olan çalışmaların da katılımlarının gerçekleşmesi beklenmektedir. Yaşamın 
sürdürülmesinde önemi büyük olan mekânsal çevreye yönelik analitik çalışmalar ve de-
ğerlendirmelerin yer almasının bütünleşik çalışmalarda büyük katkı sağlayacağı düşü-
nülmektedir. 

İbrahim Güray YONTAR1 

Afetler, Türk kamu yönetiminin yanı sıra tüm dünya devletlerinin gündeminde 
olan ve yaşamı tehdit eden önemli bir olgu olarak güncelliğini devam ettirmektedir. Afet-
ler gelişmiş ya da az gelişmiş fark etmeksizin meydana geldiği ülkelerin insan kaynağını 
ve diğer tüm kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Bu durum ülkelerin kalkınma faaliyet-
lerini sekteye uğrattığı gibi yoksullaşmasına da neden olmaktadır. Özel olarak az gelişmiş 
ülkeler afetlerin zararlarından kaynak yetersizliği, eğitimsizlik, hazırlıklı olmamak gibi 
nedenlerle daha çok etkilenmekte ve bu durum uluslararası ekonomik ilişkilerin girift 
durumu nedeniyle tüm dünyanın refahını ve sürdürülebilir kalkınmasını olumsuz etkile-
mektedir. Bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmada yerel, bölgesel, ulusal çalışmalar 
yapılırken uluslararası işbirliğinin de gerekliliği hayati bir önem arz etmektedir. Çünkü 
afetlere karşı hazırlıklı olmak bir eğitim alt yapısı, ekonomik bir güç ve teknolojik gelişme 
gereksinimi ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle bu teknik, mali ve beşeri güce sahip olma-
yan ülkeler ile buna sahip olan ülkelerin işbirliği yapması ve birlikte çalışması gerekmek-
tedir. Ayrıca teknik ve ekonomik açıdan güçlü olsa bile ülkelerin büyük bir afetle başa 
çıkmada uluslararası dayanışmaya ihtiyacı olabilmektedir. 

Bütünleşik afet yönetimi olarak da ifade edilen modern afet yönetim sisteminin 
dört temel bileşeninden birisi olan afete hazırlık aşaması, risk ve zarar azaltma çalışmala-
rına rağmen yine de afetle karşılaşma durumumuzda afete hazırlıksız yakalanmayıp plan 
ve programlamalarla, donanımlı ve eğitimli personel ve en iyi donanımla afete müdahale 
edip afetlerin yönetilebilmesine imkân sağlamaktadır. Bu imkânı ortaya koyan en önemli 
faaliyetlerden birisi olarak tatbikatların gerçekçi ve periyodik bir şekilde gerçekleştirilme-
si gerektiği görülmektedir. Afet anında afete etkili ve sonuç alıcı bir şekilde müdahale 
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edebilmek hazırlık aşamasındaki çabalara ve bu çabaların kalitesine bağlıdır. Ortaya ko-
nulan hazırlık çalışmaları ve tatbikatlar ne kadar gerçekçi ve güncel ise o ölçüde afetin 
yönetilebilmesinde kamu yönetiminin eli güçlü demektir. Yalnızca kamu yönetimiyle sı-
nırlandırmayıp özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla eşgüdümlenmiş şekilde hazırla-
nacak tatbikatlar da toplumun bir bütün içinde farkındalığını ve afete dirençliliğini artıra-
caktır. Afetlere karşı hazırlıklı olmak için kurumsal ve bireysel kapasiteleri geliştirmek 
mecburiyetimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda en önemli faaliyetlerden birisi yine tatbi-
katlardır. Gerçekleştirilen tatbikatlar afetlerin yönetilebilmesinde her idari düzeyde ve 
her toplumsal kesimde kapasite gelişimini sağlayacak olduğundan kamu yönetiminin vaz 
geçilemez stratejik araçlarından birisi olarak üzerinde önemle durulmalı ve sıklıkla ger-
çekleştirilmelidir.  

Yunus Emre ÖZER1  

Çağımız afet risklerinin önceki dönemlere kıyasla büyük oranda arttığı bir dönem-
dir. Artık doğal afet risklerine insan etkisiyle oluşan yeni tür afet riskleri eklenmektedir. 
Bu sebeple çağdaş anlamda bir afet yönetimi, afet öncesi döneme odaklanarak risk 
azaltma düşüncesiyle hareket etmelidir. Elbette bütünleşik afet yönetimi afet sırasındaki 
müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme aşamalarını da kapsamaktadır. Ancak afet ön-
cesinde risklerin azaltılması afet sırasında ve afet sonrasında da zararı azaltabilecek başa-
rılı bir afet yönetimini ortaya çıkaracaktır. Özetle, artık afet risklerini azaltarak ortaya 
çıkan bu toplum yapısına afet risklerine dirençli toplum adı verilmektedir. Afet risklerine 
toplumsal bir reaksiyon anlamına direnci gösterebilmek toplumun bilinçlenmesi, eğitil-
mesini de içeren kültürel bir problemidir.   
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