


KKTCS I
ÝV ÐI

ÝL L
 S N

A A
V K

U Þ
N A

M B 

A T T AE LÝÞK

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ
Baþbakanlýk

Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ
Baþbakanlýk

Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý

2007

1. Uluslararasý 
“Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal 

ve Uluslararasý Koordinasyon Ýþbirliði  ve 
Ýnsani Yardým” Konferansý

17-18 Nisan 2007 GÝRNE/KKTC





17-18 Nisan 2007 tarihlerinde Girne/KKTC’de gerçekleþtirilen “ 1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve 
Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý”, 
KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenmiþ ve organize edilmiþtir.

Lefkoþa / KKTC, 2007

Çeviri:
KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Personeli,

KKTC Baþbakanlýðý Enformasyon Dairesi Personeli,
KKTC Baþbakan Yardýmcýlýðý ve Dýþiþleri BakanlýðýTanýtma Dairesi Personeli,

Sayýn Latife BÝRGEN,
Sayýn Doç. Dr. Gül CELKAN

Bu kitap,
KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý

tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Adres: Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 
PK 458 / Lefkoþa - KKTC, Mersin 10 Türkiye

www.sivilsavunmakktc.com
Tel: +90 (392) 2279899

Faks: +90 (392) 2291086
E-mail: sivilsavunma@sivilsavunmakktc.com



SUNUÞ

Hýzlý bir deðiþim sürecine giren dünyada ekolojik dengelerin hýzla bozulmasý, doðal 
afetlerin sýkça yaþanmasý kriz ve çatýþma ortamlarýnýn giderek yayýlmasý insan yaþamýný 
olumsuz yönde derinden etkilemektedir.

Bu tehdit ve risklerle dolu dünyada küresel deneyimlerden faydalanmaya uluslararasý 
yardým, koordinasyon ve iþbirliðini geliþtirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadýr. 

Bu yardýmlaþma ve iþbirliðini geliþtirmek, ortak insani deðerlere hizmet etmek için; 
insani ve evrensel deðerler noktasýnda yardýmlaþma zorunlu hale gelmektedir.

Çaðýmýzda insan faaliyetlerini kesintiye uðratarak toplumlarý etkileyen olaðanüstü 

olaylarý tanýmak, etkilerini azaltmak, hýzlý ve etkili müdahaleyi baþarmak için önceden 

alýnmasý gereken önlemleri bilmek, güncel ve dinamik tutmak önem kazanmaktadýr.

Bu baðlamda kaynaklarýn etkin kullanýlmasý, uygun görev daðýlýmý, çaðdaþ kriz ve 
afet yönetiminin yaný sýra uluslararasý yardýmlaþma, iþbirliði ve koordinasyon ön plana 
çýkmaktadýr.

Özellikle son dönemlerde Türkiye, Endonezya ve Pakistan'da yaþanan depremler ile 

dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþanan doðal afetler ve olaðanüstü durumlar bu konunun 

önemini bir kez daha gözler önüne sermiþtir.

Bu bilinçle hareket eden  Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Sivil Savunma Teþkilat 
Baþkanlýðý olarak yaþanan bu olaylar karþýsýnda Uluslararasý Yardým ve Ýþbirliðini devam 
ettirmek ve geliþtirmek maksadýyla bu yýl ilkini düzenlediðimiz konferansýmýz, 16-18 Nisan 
2007 tarihleri arasýnda Girne/KKTC'de icra edilmiþtir. Konferansa, Amerika Birleþik 
Devletleri, Endonezya, Hollanda, Ýngiltere, Ýsveç, Japonya, Nepal, Türkiye ve ülkemizdeki 
üniversitelere mensup bilim adamlarý ve uzmanlar katýlmýþtýr. 
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Ýki gün süre ile  dört oturum halinde yapýlan konferansta afetler, afetlere hazýrlýk ve 
müdahalede teknoloji ve iletiþim, risk  yönetimi, çaðdaþ afet yönetimi, afetlerde 
yardýmlaþma ve iþbirliði ana baþlýklarý altýnda toplam  25  bildiri sunulmuþtur. 

Ayrýca konferansý müteakip 19 Nisan 2007 gecesi, geçen yýl yirmi ülkenin katýlýmý ile 
ilk kez uluslar arasý boyutta ve gece þartlarýnda gerçekleþtirilen Sivil Savunma Tatbikatýnýn 
ikincisi, bu yýl 36 ülkenin katýlýmý ile Lefkoþa/KKTC'de icra edilmiþtir. 

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti olarak, uluslararasý yardým ve iþbirliðinin 
geliþmesine katký saðlamasý inancý ile düzenlediðimiz bu iki faaliyete ayný düþünce ile katký 
saðlayan ve dünyanýn dört bir yanýndan gelen 36 saygýn ülkenin temsilcilerine, deðerli bilim 
adamlarýna ve bütün konuklara teþekkür eder en derin saygýlarýmý sunarým. 

Uluslararasý nitelikteki konferansýn, mevcut uygulamalardaki eksikliklerin tespiti ve 
çözüm yollarý konusunda gerek ülkemiz, gerekse afete maruz tüm dünya ülkeleri için 
aydýnlatýcý sonuçlar doðurduðu ümidini taþýyoruz. Konferansta sunulan tebliðlerin program 
akýþýna göre düzenlenmesinden oluþan elinizdeki kitap, tebliðlerin bu aydýnlatýcý özelliðinin 
kalýcý olmasý amacýný gütmektedir.

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen bu iki etkinlik vesilesiyle atýlan 
iþbirliði adýmlarýnýn giderek ivme kazanmasý ve tüm insanlýðýn afetle mücadelesine katký 
saðlamasý en büyük dileðimizdir.

Saygýlarýmla,

  Zekai AKSAKALLI
Organizasyon Komitesi Baþkaný
(Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný)
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ORGANÝZAYON KOMÝTESÝ

ONURSAL BAÞKAN

Ferdi Sabit SOYER 

(KKTC Baþbakaný)

TEKNÝK VE ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ BAÞKANI

Zekai AKSAKALLI

 (Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný)

ÜYELER

Mustafa SITKI Zeki TOPAY

Kemal EGEMEN Mehmet GÜNEÞ 

Sözer ARTUN Ali GÜRTEKÝN 

Mehmet YILMABAÞAR Baykan KÜÇÜKSÖNMEZ

Alkýn GEDÝKOÐLU Melih GÜR

Ýbrahim ÇAÐLAR Mustafa YEÞÝL

Halil SAKALLI Dursun OÐUZ

Sadrettin TAVUKÇU Levent ARIKOÐLU

Kayhan GÜRKAN Gürþat ÞEMMEDÝ

Orsel KAMALI
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KONFERANS BÝLÝM KURULU

ALJÝBOURÝ Riadh Dr. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ KKTC

ALTAY Gülay Prof.Dr. KANDÝLÝ RASATHANESÝ VE DEPREM ARAÞTIRMA M. TÜRKÝYE

AKER   Ahmet Tamer Prof.Dr. KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ TÜRKÝYE

ARAR Reha Yönetim Kurulu Baþkaný MERÝT CRÝSTAL COVE YÖNETÝM KURULU BAÞKANI KKTC

ERYILMAZ Mehmet Yrd.Doç.Dr. GATA TÜRKÝYE

EYÝDOÐAN Haluk Prof.Dr. ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ TÜRKÝYE

GÖKÇEKUÞ Hüseyin Prof.Dr. YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ KKTC

IÞIKARA Ahmet Mete Prof.Dr. KIZILAY TÜRKÝYE

ÝPEK Hasan Genel Müdür ACÝL DURUM YÖNETÝMÝ GENEL MÜDÜRÜ TÜRKÝYE

KARANCI A.Nuray Prof.Dr. ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ TÜRKÝYE

MELÝALA Andreasta Dr. GAJAH MADA ÜNÝVERSÝTESÝ ENDONEZYA

MITCHELL William A. Prof.Dr. BAYLOR ÜNÝVERSÝTESÝ ABD

MOTOSAKA Masato Prof.Dr. TOKYO ÜNÝVERSÝTESÝ JAPONYA

ÖZDEMÝR Atilla Genel Müdür SSGM TÜRKÝYE

ÖZDENÝZ Mesut Prof.Dr. DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ KKTC

PETERSEN Kurt Prof.Dr. LUND ÜNÝVERSÝTESÝ ÝSVEÇ

POUDYAL CHHETRI Meen Bahadur Prof.Dr. AFET HAZIRLIK ÝLETÝÞÝM BÝRÝMÝ GENEL SEKRETERÝ NEPAL

ROOZE Magda Dr. PSÝKOLOJÝK TEDAVÝ MERKEZÝ MÜDÜRÜ HOLLANDA

SAYGILI Neriman Yrd.Doç.Dr. GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ KKTC

TAYANÇ Mete Prof.Dr. MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ TÜRKÝYE

TÜRENÇ Pýnar Gazeteci,Öðretim Görevlisi MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ TÜRKÝYE

WARTATMO Hendro Dr. HASTANE OLAÐANÜSTÜ DURUM EKÝBÝ LÝDERÝ ENDENOZYA

WAUGH William L. Prof.Dr. GEORGÝA DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ ABD

WOOD Mark Dip IT (G4HLZ) ITU STUDY GROUP ÝNGÝLTERE
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AFETLER

v Afetlerin dünü, bugünü ve geleceði.

v Akdeniz bölgesi, Kýbrýs ve çevresinin deprem tehlikesinin deðerlendirilmesi ve öneriler

v Küresel iklim deðiþiklikleri ve Afetler, Türkiye ve Kýbrýs üzerindeki etkileri
v Depremlerin risklerini azaltma ve afetleri hafifletme yöntemleri

AFETLERE HAZIRLIK VE MÜDAHALEDE TEKNOLOJÝ VE ÝLETÝÞÝM

v Olaðanüstü durum yönetimi için kriter ve standartlar geliþtirme 

v Gerçek zamanlý deprem bilgisi kullanarak okullarda afetleri önlemek için erken ikaz sistemi 

uygulanmasý

v Deprem zararlarýný azaltmada mühendislik çalýþmalarý

v Yapýlarýn afet güvenliði deðerlendirmesi ve iyileþtirme 

v Acil durum ve afet yönetiminde haberleþme ve iletiþim araçlarýnýn kullanýmý ve önemi

RÝSK YÖNETÝMÝ 

v Risk yönetiminde; hazýrlýk öncesi, hazýrlýk sýrasýnda ve uygulamada risk ve hassasiyet analizi.

v Afetlerde risk deðerlendirmesi ve yönetimi

v Toplumda afet kültürünün (bilincinin) oluþturulmasý, eðitim ve iþbirliðinin önemi

v Sivil Savunma ve dinamik dünya: Daha fazla hayatý nasýl koruruz?

ÇAÐDAÞ AFET YÖNETÝMÝ

v Afet yönetiminde arama-kurtarma, afetlere müdahalede kullanýlacak modern malzeme ve 

teçhizat

v Afet yönetiminde liderlik üslubu uygulanmasý: Hiç bir zaman alýnmayan dersler

v Afet yönetiminde kriz merkezleri ve iþlevi

v Afetlere hazýrlýk ve müdahalelerde halkýn bilgilendirilmesi, medya ve halkla iliþkiler

v Afet yönetiminde kamuoyunun bilgilendirilmesi ve halkla iliþkiler

AFETLERDE YARDIMLAÞMA VE ÝÞBÝRLÝÐÝ

v Afetlerde saðlýk hizmetleri yönetimi ve ilk yardým

v Afet yönetiminde hastane düzeyi acil müdahale 

v Doðal afetlerin psikososyal sonuçlarý

v Deprem ve ruh saðlýðý; Türkiye deneyimi

v Ulusal ve uluslararasý organizasyonlarýn iþbirliði ve koordinasyonu, insani yardýmlaþmanýn 

geliþtirilmesi

Uluslararasý antlaþmalar, organizasyonlar ve BM'nin rolü 

KONFERANS KONULARI
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Hüseyin Gökçekuþ, 
Yakýn Doðu Üniversitesi, Ýnþaat Mühendisliði Bölümü, 
KKTC Yakýn Doðu Üniversitesi, Ýngilizce Öðretmenliði  Bölümü,

  3KKTC Bath Üniversitesi, Eczacýlýk ve Farmakoloji Bölümü, Ýngiltere

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuþ, 23 Aralýk 1960 yýlýnda Lefkoþa'da doðdu. Ýlköðretimini Gönyeli 
Ýlkokulu, Ortaöðretimini Bayraktar Ortaokulu ile Lefkoþa Türk Lisesi'nde tamamladý.Üniversite 
eðitimine 1978 yýlýnda Ankara'da, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliði 
Bölümünde baþladý. 1982 yýlýnda Jeoloji Mühendisi oldu.Aralýk 1983 tarihinde, Orta Doðu Teknik 
Üniversitesinde (ODTÜ) Öðretim Görevlisi olarak göreve baþlamýþ  olan Profesör Gökçekuþ, 
doktora eðitimini  1990 yýlý Haziran ayýnda “Hydrogeological and Hydrogeochemical Evaluation of 
The Güzelyurt  Groundwater Basin- TRNC” konulu tezle tamamladý.Mart 1992 tarihinden bu yana 
Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) öðretim üyesi olarak görev yapmaktadýr. Profesör Gökçekuþ 
1992 yýlýnda Yardýmcý  Doçent, 1994 yýlýnda Doçent, 2001 yýlýnda ise Profesör oldu. Ýnþaat 
Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkanlýðý, Rektör Vekilliði, Genel Sekreterlik 
görevleri gibi çeþitli idarî görevler yürütmüþ olan Profesör Gökçekuþ halen YDÜ Rektör Yardýmcýlýðý 
görevini sürdürmektedir.

Afetlerin dünü, bugünü ve geleceði.

     Tarih öncesi devirlerden bugüne deðin, gerek doðal sebepler dolayýsýyla gerçekleþen, 
gerekse insan eliyle (doðal olmayan yollarla) yaratýlan felaketler, dünya üzerinde önemli bir yer 
tutmuþ ve bu afetler korkunç can ve mal kayýplarýna yol açmýþtýr. Bu çalýþmada, afetlerin 
sýnýflandýrýlmasý yapýlarak, afetlerin dünü, bugünü ve geleceði konularý ele alýnmýþtýr. Son olarak, 
gelecekte oluþacak felaketlerin küresel ýsýnmayla iliþkisi ortaya konulmuþtur.      Tarihsel olaylar ve 
veriler ýþýðýnda, doðal afetlerin, periyodik bir biçimde, dünyanýn belirli bölgelerinde daha sýklýkla 
meydana geldiði görülmüþtür. Öte yandan genellikle insan eliyle yaratýlan afetler, insan hatalarý, 
dikkatsizlik ve ihmaller sonucunda beklenmedik yer ve zamanlarda meydana gelmektedir. Bütün 
bunlarýn ötesinde, insanlik tarihi boyunca meydana gelmiþ ve insan eliyle yaratýlan felaketlerin en 
yýkýcý olanýnýn savaþlar olduðu ortaya çýkmýþtýr.  Küresel ýsýnma ve yakýn gelecekte beklenen 
olumsuz etkileri, günümüzün en dikkat çekici ve korkutucu olaylarýnýn baþýnda gelmektedir.  
Küresel ýsýnmaya baðlý oluþan iklim deðiþiklikleri ne yazýk ki inanýlmaz büyüklükte bir hýzla 
yaþanmaktadýr ve gerekli önlemlerin alýnmamasý durumunda, dünya üzerinde yaþayan tüm canlýlar 
için geleceðin pek de parlak olmayacaðý çok açýktýr.  Kasýrga ve deprem gibi doðal afetlerin önüne 
geçmek ne yazýk ki mümkün deðildir. Fakat, bu gibi afetlerin risk ve etkilerini azaltabilmek 
mümkündür. Bazý uluslar hali hazýrda bazý önlemlerin kesinlikle alýnmasý gerektiðini 
vurgulamaktadýrlar ve belirli önlemleri almaya da baþlamýþlardýr. Bu önlemlerin en önemlilerinden 
bir tanesi erken uyarý sistemlerinin kullanýmýdýr. Ayrýca konuyla ilgili yaþam boyu eðitim ve 
uygulama için gerekli düzenlemeler de yapýlmalýdýr. Sürdürülebilir bir dünyayý, tamamen 
kaybedeceðimiz bir noktaya gelmeden, çevre kirliliði, küresel ýsýnma ve insan kaynaklý felaketler 
konusunda tedbirler almak insanoðlunun baþlýca sorumluluðudur. 
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1.0 GÝRÝÞ

Afet,  doðal veya insan kaynaklý olan ve 2.1 Doðal Afetler
yaþamý, mülkiyeti, ekonomik yapýlarý Doðal afetler, Tablo 1'de  çeþitleri ve oluþum 
olumsuz yönde etkileyen ve genellikle insan kaynaklarý bakýmýndan sýnýflandýrýlmýþlardýr:
topluluklarý, ekosistemler ve çevre üzerinde 

kalýcý etkileri olan olaylardýr. Afetlerin nasýl Tablo 1: Afetlerin çeþitleri ve oluþum 
ortaya çýktýklarý ve hangilerinin daha yýkýcý kaynaklarý bakýmýndan sýnýflandýrýlmasý.
olduðu bilimsel ve istatistiki  konulara girer. 

Bununla birlikte, afetlerin yaþayan canlýlar 

üzerinde çok belirgin yýkýcý etkileri olduðu 

ve gerek insan kaynaklý, gerekse doðal 

afetlerden en çok etkilenenlerin de insanlar 

olduðu açýktýr. 

Afetler genellikle iki ana gruba ayrýlýrlar: 

Doðal afetler ve insan kaynaklý afetler. Bu 

makalede, tarih boyunca afetlerin sebepleri 

ve etkileri, ve gelecekte olabilecek 

varsayýlan etkileri incelenecektir. Ayrýca, bu 

afetlerin olasý etkilerini azaltmak için 

öneriler ortaya konulacaktýr. Doðal afetlerin baþlýcalarý Tablo 1'de 

sunulmuþtur. Bu listeye eklemeler yapmak 
2.0 AFETLERÝN mümkündür ancak tarihte yer alan doðal 
SINIFLANDIRILMASI afetlerin baþlýca sebepleri listede belirtilen 

kaynaklardýr. Ýleriki bölümde insan kaynaklý 
A f e t l e r  i k i  a n a  b a þ l ý k  a l t ý n d a  felaketler incelenecektir. 
sýnýflandýrýlabilirler: Doðal afetler ve insan 

kaynaklý (doðal olmayan) afetler. Bu afetler 2.2 Ýnsan kaynaklý afetler
ayrýca kendi içlerinde de sýnýflandýrýlabilirler. 

Bunlar ilerdeki bölümlerde detaylý bir Hala korkunç boyutta kayýplara sebep olan insan 
þekilde inceleneceklerdir. kaynaklý afetler genellikle 19. ve 20. yüzyýllarda 
Afetleri ayrýca tarihsel dönemlere göre de ortaya çýkmýþlardýr. Bunlar þu þekilde gibi 
sýnýflandýrmak mümkündür. Bunlar ise; sýnýflandýrýlabilirler:

-     Tarih öncesi devirlere ait afetler      - Havacýlýkla ilgili kazalar
- Klasik döneme ait afetler - Tren kazalarý
- Ortaçað dönemine ait afetler - Gemi ve feribot kazalarý
- Rönesans ve Aydýnlanma Çaðý'na ait - Karayolu kazalarý

afetler - Toplumsal karýþýklýk
- 19. yüzyýl afetleri - Zehirli maddeler
- 20. yüzyýl afetleri - Baraj kaynaklý kazalar
- 21. yüzyýl afetleri

Jeolojik Su  Ýklimsel  Ateþ  Saðlýk 
sorunlarý 
ve 
hastalýklar 

Uzay  

- Çýð 
- Deprem  
- Lav
akýntýlarý 
- Toprak 
  kaymasý 
ve   çamur 
akýntýlarý 
- 
Çöküntüler 
- Volkanik 
   patlamalar 
   
 
 

- Su baskýný 
-
 Göl altýnda 
  gaz 
  patlamalarý 
- Girdaplar 
- Tsunami 
- Mega 
  tsunami 
- Hortumlar 
 
 
 

- Fýrtýnalar 
- Soðuk 
- Kuraklýk 
- Dolu 
fýrtýnalarý 
- Sýcak 
dalgalarý 
- Þimþek 
  fýrtýnalarý 
- 
Tornadolar 
- Tropikal 
  siklonlar 
- Kýþ
fýrtýnalarý 
- Buz 
fýrtýnalarý 

- Doða 
  yangýnlarý 
 
 

- Salgýn 
  hastalýklar 
- Açlýk 
- Psikolojik 
   sorunlar 
 

- Göktaþý 
   çarpmasý 
-  Güneþ 
    patlamalarý 
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- Güç kavgalarý 20. yüzyýlda gerçekleþmiþ olan iki dünya 
savaþýnda yaþamýþtýr.  Birinci Dünya Savaþýnda - Elektrik sorunlarý
20 milyonun üzerinde, Ýkinci Dünya Savaþýnda - Radyasyon kirlenmesi
ise 60 milyonun üzerinde insane ölmüþtür. 

- Uzay kazalarý
Birinci Dünya Savaþý dönemindeki kayýplarý 

- Terörizm savaþ sýrasýnda ortaya çýkan ve dünyayý sallayan 
- Savaþlar (insanoðlunun yazýlý  Ýspanyol Nezlesi ve diðer savaþ sebepleri 

t a r ih in in  baþ l ang ýc ýna  kada r  yüzünden 66 milyona çýkmýþtýr. Bu iki savaþýn 
haricinde 20. ve 21. yüzyýllarda ortaya çýkan ve izlenebilir)
hala devam etmekte olan savaþlar onlarca 
milyon insanýn ölümüne neden olmuþlardýr ve En önemli ve en yýkýcý olan insane kaynaklý 
hala da olmaya devam etmektedirler. afetler Tablo 2'de verilmiþlerdir:

Tablo 2: En önemli insan kaynaklý Sonraki bölümde günümüzden (21. yüzyýl) önce 
felaketler. ortaya çýkmýþ olan afetler oluþ biçimleri ve 

tarihsel dönemler bakýmýndan inceleneceklerdir. 

Bu inceleme, afetlerin geçmiþte ve günümüzde 

oluþ biçimleri ve etkilerini kýyaslama konusunda 

yardýmcý olabilir. 

3.1 GEÇMÝÞTEKÝ AFETLER (21. yüzyýl 

öncesi)

21. yüzyýldan önce olmuþ en önemli doðal ve 

insan kaynaklý afetler þu þekilde belirtilebilir:

Tarih öncesi devirlere ait afetler

Tarih öncesi çaðlarda ortaya çýkmýþ olan ve o 

sýrada yeryüzünde var olan pekçok türün toplu 

yokoluþuna sebebi büyük bir ihtimalle küresel 

ýsýnmanýn antik bir biçimiydi.  Yaklaþýk olarak 
Hava, tren, deniz, ve karayolu kazalarý, 250 milyon yýl once ortaya çýkmýþ olan ve 
toplumsal karýþýklýk, endüstriyel kazalar 'Büyük Ölüm' diye bilinen olayda, yeryüzünde 
sonucu ortaya çýkan zehirli maddeler, baraj 

yaþayan bitkilerin ve hayvanlarýn dörtte üçü ve kazalarý, radyasyon kirlenmesi, uzay 
deniz yaþamýnýn da yüzde doksaný yokolmuþtur. kazalarý, terörizm gibi baþlýca insan kaynaklý 
Bunun yanýnda, tarih öncesi çaðlarda bilinen þu kazalar doðal kaynaklý afetlere oranla daha 

az etkili olmalarýna raðmen þiddeti yüksek ve olaylar olmuþtur:
devamlýlýðý olan kazalardýrlar ve bunlarýn  - Toba yanardað patlamasý, 71,500 death, -/+ 
arasýnda savaþlar, yüzlerce yýldýr dünyanýn 4000 yýl önce.
çeþitli yerlerinde  en büyük kayýplara neden 

  - Sebebi  bilinmeyen ve türlerin yokolmasýna 
olmaktadýrlar. Ýnsanoðlu en büyük felaketi 

sebebiyet veren çeþitli olaylar.

Tenerife kazasý, 583 ölü, Tenerife, 27 Mart 1997  
Havacýlýk 
kazalarý 

Japon Havayollarý, 520 ölü, Japan, 1985 

Queen of the Sea kazasý, 1700 ölü, Sri Lanka, 2004  
Tren kazalarý Bihar tren kazasý, 800 ölü, 1981, Hindistan 

KdF gemisi Wilhelm Gustloff, 9000 ölü, 1945  
Denizcilik 
kazalarý 

Goya, 6000 ölü, 1945 

Yaya tü nelinde hacýlarýn izdihamý, 1426 ölü, Mekke, 
1990  

 
Toplumsal 
karýþýklýklar Chongqing’da bir barýnakta panic ve izdiham, 4000 

ölü, 1941, Çin 
Bhopal felaketi, 18.000 ölü, 1984, Hindistan  

Endüstri kazalarý Benxihu maden ocaðýnda patlama, 1549 ölü, 1942, 
Çin 
 Çernobil kazasý, blinmeyen sayýda kanser ve diðer 
radyasyon kaynaklý ölümler,1986, Sovyetler Birliði  

 
Radyasyon 
kirlenmesi Mayak nükler atýk tanký patlamasý, 200 üzeri ölüm, 

270.000 kiþi radyasyona maruz kaldý, 1957, 
Sovyetler Birliði  
Space Shuttle Colu mbia (Uzay Mekiði Kolombiya) 
kazasý, 7 ölü, 2003, ABD 

 
Uzay kazalarý 

Space Shuttle Challenger (Uzay Mekiði Challenger) 
kazasý, 7 ölüm, 1986, ABD 
Beslan Okul baskýný, 344 ölüm, 2004, Rusya   

Terörizm  11 Eylül 2001, Ýkiz Kuleler saldýrýsý, 2997 ölüm, 
New York City  
Ýkinci Dünya Savaþý,  62 milyondan fazla ölüm, 
1939-1945  

 
Savaþlar 

An Shi Ýsyaný, 36 milyon ölüm, 756-763, Çin 
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     - Göktaþý çarpmalarý. - Japonya kýtlýðý, 1181, 100.000 ölü.
- Büyük tarih öncesi su baskýnlarý, - Hollanda su baskýnlarý, 1228, 100.000 ölü.

büyük bir çoðunluðu son buzul - Chihli depremi, 1290, 100.000 ölü.
çaðýnda buzullarýn erimesi ve deniz - Bubonik vebasý veya 'kara ölüm', 1346-
seviyesinin yükselmesi sonucu ortaya 52), Avrupa ve Asya, Avrupa nüfusunun 
çýkmýþtýr. üçte biri, Asya ve Kuzey Afrika'da ise 

toplam 25 milyon ölü.

- Ýskenderiye depremleri, 1303 ve 1323, 
Klasik döneme ait afetler Mýsýr, Ýskenderiye fenerini yoketti.

- Kara Ölüm (veba), ilk kez Avrupa'da 
- Thera volkan patlamasý, M.Ö. 1650  1347'de görüldü.
1450, Ege Denizi'nde tsunamilere neden - Grote Mandrenke Fýrtýnasý, Ocak 1362, 
oldu, Girit adasýný dýþ saldýrýlara maruz Kuzey Batý Avrupa'yý vurdu, 25.000 
býrakacak þekilde Minoan filosunu üzerinde ölüm.
yoketti, muhtemelen kayýp kýta Atlantis 

efsanesinin temelini oluþturur.

- Rodos depremi, Ý.Ö. 226, Rodos Rönesans ve Aydýnlanma Çaðý'na ait afetler
Heykeli'ni yýktý.

- Vezüv volkaný patlamasý, Ýtalya, M.S. - Shaanxi depremi, 23 Ocak 1556, kayýtlara 
79, Pompei, Herculaneum ve Stabie geçmiþ en ölümcül deprem, 830.000 ölü.
þehirlerini lavlara gömdü. - Sevilla vebasý, 1649, Ýspanya, 80.000 ölü.

- M.S. 535 yýlýnda ortaya çýkan Ýklimsel - Londra Büyük Vebasý, 1665 -1666), 
felaket, bir Endonezya volkanýnýn 75.000  Ýngiltere çapýnda 100.000 ölüm.
patlamasý nedeniyle ortaya çýkmýþ - Londra Büyük Yangýný, Eylül 1666, 
olma ihtimali vardýr. Otlaklarýn 70.000 evsiz, bilinmeyen sayýda ölüm.
yetersizleþmesi Avarlarýn ve diðer - Shemakha depremi, 25 Kasým 1667, 
kavimlerinin toplu göçlerine neden 80.000 ölü.
olmuþtur. - Lisbon depremi, 1 Aralýk 1755, 100.000 

ölü.

Ortaçað dönemine ait afetler 19. yüzyýl afetleri

     - Siklon, 25 Kasým 1839, Hindistan, 
-    Antioch depremi, 526, Suriye, 300.000 ölü.
250.000 ölü. - Ýrlanda Büyük Kýtlýðý, 1844  1848, 
-    Beyrut depremi ve tsunami, 551, 900.000 üzerinde ölüm.
Lübnan, onbinlerce ölü. - Siklon, 1864, Hindistan, 70.000.
- Corinth depremi, Kasým 856, - Çiçek hastalýðý salgýný, 1871, Fransa, 
Yunanistan, 45.000 ölü. 500.000 ölüm.
- Iran depremi, 22 Aralýk 856, 200.000 

ölü.
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- Chicago Büyük Yangýný, 1871, þehrin milyon arasý, Çih tarihindeki en kötü 
yaklaþýk yarýsý tahrip oldu.

sel baskýný.
- Hindistan kýtlýðý, 1875  1878, 10 

- Ukrayna ve Rusya kýtlýðý, 1932, 5 
milyon ölü.

milyon ölü.
- Bangladeþ Siklonu, 1876, 200.000 ölü.

- Quetta depremi, 1935, Hindistan ve 
- Bakarganj Siklonu, 31 Ekim 1876, 

Pakistan, 35.000 üzerinde ölüm.
215.000 üzerinde ölü.

- Çin'de kýtlýk, 1936, 5 milyon ölüm.
- Çin Kýtlýðý, 1876  1878, 9 milyon 

- Erzincan depremi, 1939, Türkiye, 
üzerinde ölüm.

33.000 ölüm.
- Sarý Nehir su baskýnlarý, 1887, Çin, 

- Ýkinci Dünya Savaþý, 1939  1945, 
tahmini ölüm 900.000 ve 6 milyon 

yaklaþýk 60 milyon ölüm.
arasý.

- A þ k a b a t  d e p r e m i ,  1 9 4 8 ,   
- Galveston Kasýrgasý, 8 Eylül 1990, 

Türkmenistan, 100.000 ölüm.
Galveston, Texas, ABD, 6.000  12.000 

- Huang He sel baskýnlarý, 1959,  Çin, 2 
ölüm

milyon ölüm.

- Çin'de açlýk, 1958  1961, 38 milyon 

ölüm.
20. yüzyýl afetleri

- Hindistan'da kýtlýk, 1965, 1.500.000 
     - Mont Pele volkanik patlamasý, 2 

ölüm.
Mayýs 1902, Martinik, Karayibler, 

- Grip salgýný, 1968, dünya çapýnda 
26.000 ölü.

salgýn, 750.000 ölüm.
- Kýtlýk, 1907, Çin, 20 milyon ölüm.

- Çin'de kýtlýk, 1969, 20 milyon ölüm.
- Messina depremi, 28 Aralýk 1908, 

- Ankash depremi ve toprak kaymasý, 
Ýtalya, 100.000 üzerinde ölüm.

31 Mayýs 1970, Peru kuzey merkez 
- Salgýn hastalýk, 1909, Çin, birbuçuk 

bölgesi, 47.000  66.000 ölüm.
milyon ölüm.

- Tangshan depremi, 26 Temmuz 1976,  
- Birinci Dünya Savaþý, 1914  1918, 

242.419 ölü.
yaklaþýk yirmi milyon ölüm.

- Allen Kasýrgasý, Aðustos 1980,  
- Ispanyon nezlesi, 1917  1918, iki 

Büyük Antiller, Texas, ABD, 250  260 
milyar insandan yaklaþýk 30 milyonu 

ölü.
öldü, Birinci Dünya Savaþý'nýn sebep 

- Mexico City depremi, 19 Eylül 1985, 
olduðu kayýplardan çok daha fazlasý.

Meksika, 5000 ve 20.000 arasý ölüm.
- Hebei Kýtlýðý, 1920  1921, Çin, 

- Nevado del Ruiz volkan patlamasý, 
500.000 ölüm.

Kasým 1985, Armero, Kolombiya, 
- Ukrayna Kýtlýðý, 1921, 5 milyon ölüm.

23.000  25.000 arasý ölüm.
- Kanto Büyük Depremi, 1 Eylül 1923, 

- Süpertayfun Nina, 25 Kasým 1987,  
Tokyo, 105,385 ölüm.

Filipinler, 1036 ölüm.
- Çin'de kýtlýk, 1928, 3 milyon ölüm.

- Spitak depremi, 7 Aralýk 1988, Spitak, 
- Huang He sel baskýnlarý, Aðustos 

Ermenistan, 55.000 kayýp.
1931, tahmini kayýplar 850 bin ile 4 
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     - Bangladeþ Siklonu, 29 Nisan 1991,      Hindistan, Tayland ve muhtelif bölgeler, 
          138.000 ölü.

          186.983 kesin ölüm ve 42.883 kayýp.
- Mitch Kasýrgasý, Ekim-Kasým 1998, 

- Katrina Kasýrgasý, Aðustos 2005, ABD, 
Orta Amerika, 18.000 ölü.

2000 kesin ölüm.
- Ýzmit depremi, 17 Aðustos 1999, 

- Kaþmir depremi, 8 Ekim 2005, yaklaþýk 
Türkiye, 17.000 ölüm.

100.000 ölüm.
- Tropikal Siklon 05B, 1999,   Orissa 

- Java depremi, 27 Mayýs 2006, Yogyakarta, 
eyaleti, Hindistan, yaklaþýk 10.000 

Java, Endonezya, 6200 tescil edilmiþ 
ölüm.

ölüm.
- Vargas eyaleti çamur kaymalarý, 

Aralýk 1999, Venezuella, 10.000  
Korkunç boyutlarý olan afetlerin son birkaç 

50.000 arasý ölü veya kayýp.
onyýllýk süreçte artýþ gösterdiði üzücü bir 

gerçektir. Aþaðýdaki veriler 20. ve 21. 

yüzyýllarda ortaya çýkmýþ en önemli afetler 
Yukardaki verilerde de görüldüðü üzere, 

hakkýnda veriler ortaya koymaktadýr. 
tarih boyunca korkunç boyutlarda felaketlere 

neden olan afetlerin sebepleri, depremler, 

fýrtýnalar, kasýrgalar, sel baskýnlarý, salgýn 

hastalýklar, açlýk, kýtlýk gibi benzer 

sebeplerdir. Yukardaki veriler yakýn 

gelecekte de ortaya çýkacak olan afetlerin 
1931 ve 1936 yýllarýnýn dehþet verici doðal 

benzer sebeplerden olacaðýný ortaya 
olaylarýn görüldüðü yýllar olmasýna raðmen 

koymaktadýr. Bununla birlikte, günümüzde 
yukardaki verilerde görüldüðü üzere, 21. 

geliþen teknoloji sayesinde hastalýklar, 
yüzyýlda doðal afetlerin sayýsý artýþ göstermiþ ve 

çamur kaymasý ve hatta, risk taþýyan 
2005 yýlý bu konuda þimdiye kadar kayda geçmiþ 

bölgelerde depreme dayanýklý ve uygun 
en kötü yýl olmuþtur. Bu durum küresel 

malzeme kullanýlarak  deprem gibi afetlerin 
ýsýnmayla ve küresel ýsýnmanýn yan etkileriyle 

etkilerini  önemli oranda azaltmak 
iliþkilendirilebilir. Küresel ýsýnmayla ilgili 

mümkündür.
konular sonraki bölümde incelenecektir.

3.0 GÜNÜMÜZDEKÝ AFETLER
4.0 G E L E C E K T E  O R T A Y A  

21. yüzyýlda ortaya çýkmýþ olan afetler  
ÇIKABÝLECEÐÝ VARSAYILAN AFETLER

” g ü n ü m ü z d e k i  a f e t l e r ”  o l a r a k  

sýnýflandýrýlabilirler ve biçim olarak 21. 
Günümüzün en korkulan konularýndan biri 

yüzyýldan önce ortaya çýkmýþ olanlardan 
küresel ýsýnmayla ve küresel ýsýnmanýn yakýn 

farklý deðildirler. 21. yüzyýlda ortaya çýkmýþ 
gelecekte ortaya koyacaðý etkilerle iliþkilendirilmiþtir. 

en önemli ve en ölümcül olan afetler aþaðýda 
Küresel ýsýnmaya baðlý olan iklimsel deðiþiklikler 

belirtilmiþlerdir:
inanýlmaz  bir   hýzla  ortaya  çýkmaktadýr   ve  

- Hint Okyanusu depremi ve tsunami, 
dünya üzerinde  yaþayan  canlýlar üzerinde 

    26 Aralýk 2004, Endonezya, Sri Lanka, 
halahazýrda   görünen    etkileri,   yakýn     gelecekte

Yýl   Fýrtýnalarýn sayýsý  Kasýrgalarýn sayýsý 
2005    22    12 
1931    21    10 
1969    18    12 
1995    19    11 
1936    16    15 
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etkili ve kesin tedbirler alýnmazsa geleceðin Küresel sýcaklýðýn deðiþimi ve artýþýndaki en 

çok daha kötü olacaðýna iþaret etmektedir. büyük etken fosil  kökenli  yakýtlarýn 

Çoðu toplumlar küresel ýsýnma nedeniyle  kullanýmýndaki artýþtýr. Fosil kökenli yakýtlarýn 

yakýn gelecekte ortaya çýkacaðý varsayýlan kullanýmý atmosfere gaz biçiminde çok yüksek 

afetlere karþý önlemler almaya baþlamýþlardýr. oranlarda CO býrakmaktadýr ve bu miktarlar 2 

Ancak bu tedbirlere, dünyadaki çevre atmosferin kaldýrabileceði oranlardan daha 

kirliliðine en çok neden olan ve atmosphere yüksektir. Ayrýca Figür 2'de 1850lerden 

en çok karbon  emisyonu salan ülkeler katký baþlayarak atmosferdeki fosil kökenli karbon 

koymadýkça ve onlarla bir iþbirliðine emisyonunun dramatik bir þekilde yükseldiði 

gidilmedikçe etkisiz kalacaktýr.  ABD, gösterilmektedir. 1850lere kadar atmosferdeki 

dünyanýn en geliþmiþ ülkesi olarak dünya küresel fosil karbon emisyonu yýlda bin milyon 

nüfusunun sadece yüzde beþinden daha az bir metrik ton karbonun çok altýndaydý. Ancak bu 

nüfusu barýndýrmasýna raðmen, bütün miktar 19. yüzyýldan  baþlayarak çok ciddi bir 

dünyada üretilen karbon emisyonunun þekilde arttý, ve 1900lerden sonra inanýlmaz bir 

yaklaþýk 25%'ini ortaya çýkarmaktadýr. 2005 hýzla yükseldi ve günümüzde yýlda 6500 milyon 

kasýrga sezonu ve dünya üzerinde kayýtlara metrik ton karbona ulaþtý. Bu oranlar Figür 2'de 

geçirilmiþ pek çok afet, doðal afetlerin gösterilmektedir.

sayýsýnda bir artýþ olduðu inancýný artýrmýþtýr. 

Radikal  çevreci ler  insan kaynaklý  

faaliyetlerin küresel ýsýnmayý artýrdýðýný ve 

bunun da dünyadaki  kasýrgalar ýn ,  

tornadolarýn ve diðer doðal afetlerin sayýsýný 

artýrdýðýný iddia etmektedirler. Aslýnda bu 

konudaki çalýþmalar da bilim adamlarýnýn 

düþüncelerini desteklemektedir. Küresel 

sýcaklýklardaki deðiþimler Figür 1'de 

gösterilmiþtir:

Figür 2: Küresel fosil karbon emisyonlarýnýn 

son ikiyüzyýl içinde yükseliþleri.

Figür 2'de gösterildiði üzere, küresel karbon 

emisyonlarýndaki artýþýn  dünya üzerindeki 

ekonomik geliþmelerle paralel olarak arttýðý 

açýktýr ve ekonomik geliþmeler arttýkça karbon 

emisyon oraný da sürekli olarak artýþ 

göstermektedir. 

F igü r  1 :  Kürese l  s ý cak l ýk l a rdak i  Eldeki mevcut veriler mevcut durumunun iki yönden 

deðiþkenlikler. kötüye  gittiðine  iþaret  etmektedir:  Doðal  afetler  daha 
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daha hýzlý bir þekilde geliþen yaþam sýk oluþmaya baþlamýþlardýr ve etkileri de 
standartlarý ve nüfus artýþlarýna paralel 

çok daha yýkýcý olmaya baþlamýþtýr. Bunlarýn 
olarak yükseleceðine dikkat çekilmektedir 

yanýnda, ekonomik gücü daha düþük ve (Stillman, Charles).Bilim adamlarý, yüzyýlýn 
yoksul olanlarýn bütün bunlardan çok daha sonlarýna doðru atmosferdeki karbon dioksit 
fazla etkilendiði  ve bu afetlerin etkilerine emisyonunun insanlarýn fosil kaynaklý 

yakýtlarý kullanmaya baþladýðý 1750 yýlý karþý çok daha düþük oranlarda sigorta 
deðerlerine göre dört kat artacaðýna ve kapsamýnda olduklarý görülmektedir. 1997 
küresel sýcaklýðýn da 3 ile 10 derece 

yýlýnda Asya dünyada oluþan dehþetli 
yükseleceðine inanmaktadýrlar. 

afetlerin 33%'ünden etkilenmiþtir, dünyada 

bu afetlerden dolayý oluþan insani kayýplarýn Enerji kaynaklarýnýn endüstriye amaçlarla 
67%'sini ve ekonomik kayýplarýn da 28%'ini kullanýmý ve buna paralel olarak da küresel 
vermiþtir. Geçen yüzyýlda doðal afetlerin ýsýnmaya sebep olan etkiler de sürekli olarak 
sayýsý dikkate deðer bir þekilde artýþ artacaktýr. Bu deðiþimin etkilerinin çok ileri 
göstermiþ ve etkileri de daha yýkýcý olmuþtur. boyut la rda  y ýk ýc ý  o lacað ý  t ahmin  
1910'lara kadar küresel ýsýnma deðerleri edilmektedir. Okyanuslar ýsýnacaklardýr ve 
nerdeyse tam olarak bir denge arzediyordu, buna baðlý olarak buzullar eriyecektir, deniz 
ancak 1920'lerden baþlayarak bu oran sürekli seviyesinde yükselmeler olacaktýr ve kýyý 
olarak yükseldi ve hiç düþüþ göstermedi.  kesimlerini sular altýnda kalacaktýr.  Sýcak 
Atmosferdeki karbon dioksit deðerleri 1960 dalgalarý, kuraklýklar ve doða yangýnlarý 
ile 2000 yýllarý arasýnda 310 ppmv'den 390 daha sýk görüleceklerdir ve etkileri daha 
ppmv'ye yükseldi. Bu veriler Figür 3'te þiddetli olacaktýr. Hastalýk taþýyan 
gösterilmektedir: böceklerin zararlarý, daha once kendileri için 

uygun olmayan ortamlarýn uygun hale 

gelmesiyle daha etkili olacaktýr. Iklimsel 

deðiþimler ekosistemleri bozacaktýr ve doðal 

ortamlardaki bu bozulma zinciri boyutlarýný 

geniþletecektir.  Bütün bunlarýn sonucu 

o la rak  da ,  bu  deð i þ imle re  uyum 

saðlayamayan türler yok olacaktýr. 

18.000 yýl öncek son buzul çaðýndan beri 

deniz seviyesi 120 metreden fazla 
Figür 3: Atmosferdeki karbon dioksit yükselmiþtir. 3000 yýl öncesinden 19. 
yoðunluðunun yükseliþi. yüzyýlýn baþlarýna kadar deniz seviyesindeki 

deðiþim nerdeyse hiç yok denecek kadar az 
Doða ile ilgili ortaya çýkan sorunlar, ister 

ve dengeliydi, ve yýlda sadece 0.1  0.2 
insan kaynaklý olsun isterse doðal kaynaklý 

milimetre arasýnda yükseliyordu. Ancak olsun, afetlerin gelecekte geçmiþte 
1900'lerden itibaren yýlda 1  2 milimetre olduðundan çok daha fazla zamanýmýzý 

meþgul edeceðini göstermektedir. Karbon yükselmeye baþladý. Bu oran 1992'den 
dioksit emisyonlarýnýn geçmiþe oranla çok itibaren yýlda  3 milimetreye  çýktý ve bu oran
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son yirmi yýlda dramatik bir þekilde sýk sýk ortaya çýkmasý küresel ýsýnmanýn 

yükselmeye devam ediyor.  Deniz  günümüzde yarattýðý tehlikelere dikkat 

seviyesinin 1880 ile 2000 yýllarý arasýnda çekmektedir ve mevcut veriler ýþýðýnda 

yaklaþýk 20 santim yükseldiði kayýtlara gelecekte oluþabilecek afetler ve küresel ýsýnma 

geçmiþtir. arasýnda iliþkiler kurmak için doðru zaman 

günümüzdür. Küresel ýsýnmanýn öngörülen 
Her ne kadar okyanuslar devasa su sonuçlarý þu þekilde olabilir:
kaynaklarý olsalar da, insan yaþamý üzerinde      - Iklimsel deðiþikliklerden dolayý insan ve 
sayýsýz önemli etkileri vardýr. Wikipedia hayvan ölümlerinde artýþ
ansiklopedisinde belirtildiðine göre, - Doðal afetler nedeniyle insanlarýn stres, 
okyanuslar canlýlar tarafýndan üretilen depresyon ve yalnýzlýk duygusu gibi 
karbon dioksitin büyük çoðunluðunu çeþitli psikolojik sorunlarýnda artýþ
biçimlerde emmektedirler. Günümüzde - Fýrtýnalarýn ve su baskýnlarýnýn gücünde 
okyanuslar insane baþýna yýlda bir metric ton artýþ
karbon dioksidi emmektedirler. Okyanuslar - Uzun süren kuraklýk, yiyecek daðýtýmýnda 
1800'lü yýllardan beri insan kaynaklý olarak aksaklýklar  ve tarýmsal verimde düþüþ 
üretilen CO miktarýnýn yarýsýný emmektedir nedeniyle ortaya çýkan sorunlardan dolayý 2 

(bkz. Figür 2). yetersiz beslenmede artýþ

- Afetlerin yanýnda,  hava yoluyla yayýlan 
Yükselen küresel sýcaklýklar ayrýca orman salgýn hastalýklarda artýþ
yangýnlarýnýn üzerinde de olumsuz etkiler - Öldürücü sýcak dalgalarý
yaratmaktadýr ve orman yangýnlarýnýn daha - Adalarýn yükselen su seviyesi dolayýsýyla 
büyük oranlarda ve süreklilik arzedecek tehlike altýna girmesi
þekilde ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. - Mercanlarýn canlýlýðýný yitirmesi
Korkunç boyutlardaki orman yangýnlarý - Antartik kabukta incelme
atmosfere kaldýrabileceðinden veya yeniden - Çekirgeler gibi orman düþmaný olan 
dönüþüme tabi tutabileceðinden çok daha zararlýlarda artýþ
fazla miktarlarda karbon salmaktadýr. - Çevresel deðiþim ve doðal ortamlarýnýn 

deðþimi nedeniyle hayvanlar için 
Günümüzde yýlda 2 ppm olan yükseliþ oluþacak tehditler
deðerlerine göre, 2016 yýlýnda sera - Kýyýlarda su baskýnlarý
gazlarýnýn 400 ppm'ye, 2041 yýlýnda 450 - Doða yangýnlarýnda artýþ ve buna baðlý 

olarak atmosferdeki CO emisyonunda ppm'ye, ve 2091 yýlýna doðru ise 550 ppm'ye  2 

yükseliþyükseleceði öngörülmektedir. 2001 yýlý 
- Isýnan okyanus sularý nedeniyle IPCC raporuna göre, eðer alýnacak tedbirler 

planktonlarý  ölümü ve denizaltý  
yirmi yýl geciktirilirse  hedeflenen sýcaklýk yaþamýnýn maruz kalacaðý tehditler
deðerlerine ulaþmak için hedeflenen 

emisyon indirim oranlarýnda hedeflenenden  Halahazýrda daha fazla çevresel yýkýmý ve 
3 ile 7 kez daha fazla indirime gidilmesi kirlenmeyi önlemek için tedbirler alýnmasý 
gerekebilir.  Korkunç boyutlardaki afetlerin gerektiði   kabul   edilmiþtir.  Dünya  üzerindeki
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ülkelerin ve toplumlarýn büyük bir kýsmý dayanýklý maddelerden inþa edilmesi gerektiði 
tehlikenin farkýndadýr ve atmosfere salýnan ileri sürülmüþtür. Insanlarýn kendilerini erozyon, 
gaz emisyonunu azaltmak için 141 ülke toprak kaymasý, sel baskýnlarý gibi afetlerden 
Kyoto Anlaþmasýna imza koymuþtur. Ancak, korumasý, kuraklýk gibi nedenlerle ekinlerini 
yukarda belirtildiði üzere, dünya nüfusunun kaybetmemeleri, ve kýyýlarý koruma  konusunda 
5%'inden azýný barýndýran ancak atmosfere eðitilmeleri gerektiðine de dikkat çekilmiþtir. 
salýnan CO emisyonunun 25%'ini yaratan 2 Ancak dünya kaynaklarýnýn eþit ve etkili 
ABD bu konuya duyarsýz kalmaktadýr. Diðer kullanýmý konusunda hiçbir  i ler leme 
taraftan, ABD'li 200 belediye baþkaný kaydedilmemiþtir. 
Birleþik Devletler Belediye Baþkanlarý Ýklim 

Koruma Anlaþmasýný imzalayarak Kyoto Insan kaynaklý ve doðal yollardan oluþan 
anlaþmasýnda öngörülen hedefe uygun afetlerin etkilerini azaltmak için alýnabilecek 
olarak þehirlerindeki sera etkisi yaratan gaz baþlýca tedbirler þu þekilde sýralanabilir:
emisyonu deðerlerini 2012 yýlýna kadar 1990 

yýlý seviyelerine çekmeyi taahhüt etmiþlerdir. 
Doðal yollardan oluþan afetlerin etkilerini 

Bu elbette yeterli deðildir. Yerkürenin 
azaltmak için

kaynaklarýnýn etkili ve eþit kullanýmý ayrýca 
     - sivil savunma kapsamýnda afet planlarý 

kabul edilmelidir ve bu durum uygulamaya 
geliþtirilebilir ve uygulamaya konulabilir.

da konulmalýdýr. 
- erken uyarý sistemleri geliþtirilmeli ve 

etkin uygulamaya konulmalýdýr.
6.0 SONUÇ VE ÖNERÝLER

- iletiþim/haberleþme sistemleri insanlarýn 

önceden uyarýlabileceði biçimde 
Þimdiye kadar afetlerin tarih boyunca dünya 

geliþtirilmelidir.
üzerindeki yaþamý etkilediði ve gelecekte de 

- acil ihtiyaç malzemeleri evler ve 
belli bir noktaya kadar etkilemeye devam 

topluluklar için hazýr tutulmalýdýr.
edeceði kabul edilmiþtir. Depremler ve 

- doðum belgeleri, evlilik belgeleri, mali 
kasýrgalar gibi doðal afetleri durdurmak veya 

durum kayýtlarý gibi belgelerin kopyalarý 
yok etmek mümkün deðildir. Ancak bu tip 

yapýlmalýdýr.
afetlerin etkilerini azaltmak ve dünyamýzýn 

doðal yapýsýnýn yokedilmesini durdurmak 
Ýnsan kaynaklý afetlerin etkilerini azaltmak 

kesinlikle mümkündür. Halahazýrda pekçok 
için:

toplum tarafýndan bu konuda tedbir alýnmasý 

gerekliliði olduðu kabul edilmiþtir ve 
Birçok insan kaynaklý felaket eðitim veya 

insanoðlunun iklim deðiþikliði nedeniyle 
teknolojik altyapý yetersizliðinden, uygunsuz 

oluþabilecek felaketlerden korunmasý için bu 
politik ve ekonomik isteklerin fazlalýðýndan, 

tedbirlerin alýnmasýna baþlanmýþtýr da. Yakýn 
doðal kaynaklarýn verimsiz ve adil olmayan bir 

zamanlarda Geneva'da yapýlan bir  
þekilde kullanýmýndan ortaya çýkmaktadýr. Ýnsan 

konferansta evlerimizin, okullarýmýzýn, 
kaynaklý felaketlerin en büyüðü insanoðlunun 

hastanelerimizin sorun teþkil edecek tarih sahnesine çýktýðýndan beri görülen 
arazilerin dýþýnda ve sel baskýnlarýna savaþlardýr  ve bu savaþlarýn yegane 
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sebebi yeryüzü kaynaklarýnýn adil olmayan geliþtirilmesi

bir  þekilde kullanýlmasý  talebidir.  - dünya kaynaklarýnýn adil ve eþit kullanýmý

Insanoðullarý birbirlerini üstünlük saðlama 

ve diðerlerinin kaynaklarýný ele geçirerek Özetle, insan ve doða kaynaklý afetlerin tam 

üstünlüklerini ve güçlerini devam ettirme olarak önüne geçmek veya etkilerini tümden 

amacýyla öldürmektedir. Ancak, bazý azaltmak olasý deðildir, ancak bunlarýn etkilerini 

savaþlar, özellikle 20. yüzyýlda ortaya çýkan önemli derecede azaltmak olasýdýr. Çevresel 

Birinci ve Ýkinci Dünya Savaþlarý birkaç sorunlarýn esas sebebi olarak, yaþanabilir bir 

yýllýk süreç içinde o güne kadar ortaya çýkmýþ dünyayý tamamen kaybetmeden önce çevre 

doðal afetlerin sebep olduðundan çok daha kirliliði, küresel ýsýnma ve insan kaynaklý 

fazla can ve mal kaybýna sebep olmuþlardýr afetlere gereken en üst dikkati göstermek ve 

ve bu savaþlar sadece diðer toplumlarýn gereken tedbirleri almak insanoðlunun en önde 

üzerinde politik ve ekonomik üstünlük gelen sorumluluðudur. 

saðlamak amacýyla baþlatýlmýþlardýr. 

References

Bir baþka gerçek ise, dünya nüfusunun 

sadece 20%'sinin geliþmiþ ülkelerde yaþadýðý Gee, Maggie. 2005. The Flood. London: Saqi

ancak toplam dünya kaynaklarýnýn 80%'ini 

tükettiðidir. Bunun da ötesinde, bu toplumlar Gökçekuþ, Hüseyin. 2000. Natural Disasters. 

diðer toplumlarýn haklarýný ve çýkarlarýný Journal of Civil Defence, Vol.19, p. 32-43.

hiçbir þekilde dikkate almadan  kendi 

çýkarlarý doðrultusunda diðer kaynaklarý da Hanska, Jussi. 2002. Strategies of Sanity and 

ele geçirmek istemektedirler. Dünya Survival. Finnish Literature Society

kaynaklarýnýn bu þekilde adil ve eþit olmayan 

kullanýmý terörizm, politik ve ekonomik Keys, David. 2000. Catastrophe. Arrow

huzursuzluklar ve dünyanýn pekçok yerinde 

görülen savaþlarýn baþlýca sebebidir. Komut, Emine M. 1999. Urban Settlements 

and Natural Disasters. Armoni

Ýnsan kaynaklý felaketlerin önüne tamamen 

geçmek mümkün olmasa da, etkilerini en alt Maxwell Museaum of Anthropology. 2001. 

seviyeye indirmek tamamen mümkündür. Environmental disaster and the archaelogy            

Bu, þu tedbirler alýnarak gerçekleþtirilebilir: of human response. New Mexico: University 

      - eðitim ve uygulama sistemlerinin of New Mexico

geliþtirilmesi

- i n s a n o ð l u n u n   y a þ a m ý n ý  Web sites

kolaylaþtýrmak ve daha güvenli hale 

getirmek için tedbirlerin alýnmasý ve Www.un.org

teknolojilerin akýlcý kullanýmý

- insane kaynaklý felaketlerin önüne 

geçmek için yargý sistemlerinin 

www.wikipedia.org

22

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý

2007



Haluk EYÝDOÐAN
ÝTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü 
Maslak-ÝSTANBUL

Prof. Dr. Haluk EYÝDOÐAN ilk, orta ve lise eðitimini doðduðu þehir Ýstanbul'da aldý. 
1974 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Kürsüsünü bitirdi ve ayný yerde 
Yüksek Lisans çalýþmasýný tamamladý. 1976 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maden 
Fakültesi Jeofizik Kürsüsüne asistan olarak atandý. 1983 yýlýnda Sismoloji dalýnda Doktor, 
1987 yýlýnda Doçent ve 1993 yýlýnda Profesör ünvanýný aldý.Yurtiçi ve yurt dýþýnda çeþitli 
kurumlarda ve üniversitelerde depremlerle ilgili çeþitli konulardaki proje ve araþtýrmalara 
katýldý.Deprem-Tektonik iliþkileri; deprem aðý iþletme ve izleme; deprem tehlikesi; deprem 
kaynak parametreleri; bölgesel ve yerel sismik soðurma özellikleri; sismik mikro-bölgeleme, 
deprem tahmini konularý üzerine ulusal ve uluslararasý düzeyde araþtýrmalar yaptý. Yerli ve 
yabancý bültenlerde yayýnlanmýþ makaleleri, Türkiye depremleri ile ilgili olarak yayýnlanmýþ 
iki deprem kataloðu bulunmaktadýr. Baþbakanlýk Proje Uygulama Birimi MEER Projesi, 
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Metropolitan Bürosu ve Ýstanbul Avrupa yakasý sismik 
mikrobölgeleme etüdleri için danýþmanlýk hizmetlerinde bulundu.Ýstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Maden Fakültesi Yönetim Kurullarýnda ve çeþitli komisyonlarda görevlerde 
bulundu.  Ulusal Deprem Konseyi üyeliði ve baþkanlýðý yaptý. Avrupa'da yayýnlanan 
Sismoloji Dergisi editörüdür. Halen, ÝTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliði Bölümü Yer 
Fiziði Anabilim Dalý Baþkanlýðý görevini yürütmektedir.

Kýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem Tehlikesi

Bu makalede Kýbrýs'ýn sismotektonik yapýsý, depremselliði ve deprem tehlikesi 

incelenmiþtir. Kýbrýs ve çevresi için çeþitli sismotektonik modeller önerildiði 

görülmektedir. Deprem tehlike hesaplarý sismotektonik modele önemli derecede baðlý 

olduðundan Kýbrýs için birçok deprem tehlike haritasý yayýnlanmýþtýr. Kýbrýs'ýn deprem 

tehlikesinin genel kabul gören bir yeni sismotektonik modele dayandýrýlarak yeniden 

hesaplanmasý gereðinin ortaya çýktýðý anlaþýlmaktadýr.

tehlikesi analizlerinin ayrýntýlý ve dikkatle 1. GÝRÝÞ
yapýlmasý gereðini ortaya koymaktadýr. Bu Kýbrýs jeolojik konumu itibariyle Anadolu ve 
bölgedeki  levha  s ýn ý r ý  doðu bat ý  Afrika tektonik levhalarý arasýnda kalmýþ bir 
doðrultusunda Antalya Körfezi ile levha sýnýrý bölgesidir. Bu nedenle jeolojik 
Ýskenderun Körfezi arasýnda yerleþmiþ ve tektonik yapýsý karmaþýktýr. Mevcut 
kavisli bir ada yayý biçimindedir. Ancak j eo lo j ik  ve  s i smolo j ik  a r a þ t ý rma  
yapýlan jeolojik ve sismolojik çalýþmalara sonuçlarýnda yerden yere gözlenen 
göre batýsýndaki ve devamý gibi gözüken farklýlýklar sismotektonik yapýnýn daha iyi 
Girit   (Helen)    yayýndan    olukça      farklýanlaþýlmasýný ve dolayýsýyla deprem 
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1976; Biju-Duval and Montadert, 1976; farklý özellikler taþýmaktadýr.
Rostein and Kafka, 1982; Robertson and 
Dixon, 1984; Ambraseys and Adams, 1992; 

Bu makalede Kýbrýs ve çevresi ile ilgili Wdowinsk i  ve  d ið . ,  2005) .  Baz ý  
olarak son yýllarda sismotekonik ve deprem bilimadamlarý Kýbrýs yayýný Trodos masifinin 

güneyine yerleþtirmekte, diðerleri ise tehlikesi üzerine yapýlmýþ bazý araþtýrmalara 
Kýbrýs'ýn güney sahillerine yakýn olduðunu ve bu yazýnýn hazýrlanmasý sýrasýnda da 
belirtmektedirler. Antalya körfezinde hesaplanan deprem tehlike haritasýna 
gözlenen derin depremleri temsil eden yayýn 

dayanarak Kýbrýs'ýn deprem tehlikesine Kýbrýs'a kadar uzandýðý konusu oldukça 
yönelik bazý deðerlendirmeler yapýlmýþ ve tartýþmalýdýr. Girit yayý boyunca kýta 
öneriler sýralnmýþtýr. yakýnsama hýzý kuzey- güney yönünde yýlda 

ortalama 20-40 mm dir. Kýbrýs yayý üzerinde 
ise bu hýz 1/3 oranýnda daha azdýr 

2. KIBRIS YAYI VE SÝSMOTEKTONÝK .Wdowinski ve dið. (2005)'e göre Kýbrýs yayý 
üç farklý sismotektektonik yapýsal özellik 

ÖZELLÝKLERÝ
gösterir.

Depremin nerede olabileceðini belirlemek 

için proje sahasý ve çevresini etkileyecek 

potansiyel deprem kaynaklarýný ve bu 

kaynaklarý içeren sismotektonik çevreyi 

saptamak ve bir sismotektonik model 

oluþturmak gerekir. Çok iyi bilinen bir 

sismotektonik çevre tanýmsal yaklaþýmýn 

baþarýsýný arttýrýr. Ancak tanýmsal yaklaþým 

tüm süreci ifade edemediði için depremin 

olabileceði zaman konusunda herhangi bir 

tahminde bulunmak mümkün deðildir. 

Belir lenmiþ s ismotektonik çevrede 

olabilecek depremlerin konumu, oluþ zamaný, Þekil 1. Kýbrýs yayý için önerilen modeller 
büyüklüðü ve neden olduðu yer hareketleri (Kythreoti ve Pilakoutas, 2000).
belirsizlik içerdiðinden deprem tehlikesi bir 

Wdowinski ve dið. (2005)'e göre Kýbrýs yayý olasýlýk yüzdesi ile verilir.
üç farklý sismotektektonik yapýsal özellik 
gösterir.Kýbrýs Yayý olarak adlandýrýlan kuþak Antalya 

körfezinin doðusundan baþlar ve büyük bir 
1. Yayýn doðu parçasý Anadolu-Sina kavis  çizerek Kýbrýs üzerinden geçer ve 

Ýskenderun körfezi'nin güneyinden Ölü levhalarý arasýndaki harekete baðlý olarak 
Deniz Fayýna yaklaþýr. Kýbrýs yayýnýn yeri, yanal bir kayma gösterir.
tanýmý, tektonik yapýsý ve bölgedeki diðer 2. Yayýn merkezi bölümü GB-KD yönlü 
aktif fay zonlarý ile iliþkileri konusunda 

Anadolu-Sina levhalarý arasýndaki tartýþmalar sürmektedir (McKenzie, 1972; 
çarpýþma hareketini gösterir.Kenyon and Belderson, 1976; McKenzie, 
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3. Yayýn batý parçasý ise Afrika (Nubiya) (Wdowinski ve dið., 2005).
levhasýnýn Anadolu altýna dalýþýný temsil eden 
dalma-batma sýnýrýný temsil eder.

Batý ile Orta parça arasýndaki hareket ve 

karakter farký KD-GB doðrultulu bir 

'yýrtýlma' fayý oluþturur (Þekil 3). Bu doðrultu 

atýmlý fay büyük depremler oluþturabilecek 

bir karakterdedir.

Þekil 4. 1890-1990 yýllarý arasýnda Kýbrýs 

ve çevresinde olmuþ ve büyüklüðü Ms>4.5 

olan depremlerin episantýr daðýlýmlarý 

(Ambraseys ve Adams, 1993).

Þekil 2. Kýbrýs yayý boyunca oluþan yer 

hareketlerinin vektörel olarak gösterimi 

(Wdowinski ve dið., 2005). 'Yýrtýlma fayý' 

olarak önerilen fay 32 derece boylamý 

civarýnda K-G doðrultusunda uzanmaktadýr 

ve kýrýklý çizgiyle gösterilmiþtir. 

Þekil 3. Afrika, Sina, Arab ve Anadolu 

levhalarý arasýndaki hareket hýzý farkýndan 

dolayý oluþtuðu önerilen yýrtýlma fayý modeli 
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3 .  D E P R E M  D A Ð I L I M I  V E  olmuþ ve Salamis halkýnýn önceki yerleþim 
DEPREMSELLÝK yeri olan Geç Bronz çaðý kenti Enkomi 

yýkýlmýþtýr. Gökten ve dið, (2005) büyük 
Akdenizin en doðusundaki bu bölgede kesme taþ bloklardan ve moloz dolgulardan 

deprem etkinliðini ve deprem tehlikesini meydana gelen yapýlarýn yýkýlmasýnýn bu 
belirleyen en önemli aktif tektonik kuþaklar depremin en az 6  büyüklükte olduðunu ve dýþ 
Kýbrýs Yayý ve Ölü Deniz  Fayýdýr. merkezin Mesariya ovasýnda yer aldýðýný 

belirtmiþtir. Kýbrýs adasýnýn bundan sonra MS 
Kýbrýs, Dünya deprem enerjisinin %15 ini 77 ile MS 332 ve 342 yýllarýndaki büyük 

açýða çýkaran Alp-Himalaya Deprem depremlerden  e tk i lend ið i  de  i l e r i  
Kuþaðýnýn bir parçasýdýr. Kýbrýs deprem sürülmektedir. Gökten ve dið, (2005) bu 
kuþaðýnýn depremsellik düzeyi Yunanistan ve depremlerin Tsunamiye neden olduklarýný 
Türkiye'deki depremsellik düzeyine göre belirtmektedir. 
daha düþüktür. Ancak, sismoloji veri 

merkezlerine göre bölgede her yýl 500 adet Münich Re þirketine göre VIII þiddetinde 
yerel, 100 adet de bölgesel ölçekte depremler hasarla karþýlaþma olasýlýðý 50 yýlda %20 

veya  büyüklüðü Ms 8 ve daha büyük olmaktadýr. Tarihsel dönemde ve özellikle 
depremin dönüþ periyodu 250 yýldýr. Bu son yüzyýlda çok sayýda hasar yapýcý 
yüzyýlda büyüklüðü 5.0 ve üzeri olan 19 adet depremler yaþanmýþtýr. 1500 yýlýndan bu yana 
depremin çeþi t l i  düzeylerde hasar  Mercalli þiddet ölçeðine göre hasar þiddeti 
bilinmektedir. Kayýp ve hasarlara neden olan 

VIII ve daha büyük 30 adet deprem 
en son depremler 23 Þubat 1995 ve 9 Ekim 

yaþanmýþtýr. Solomis'in (Kythreoti ve 1996 da olmuþtur.
Pilakoutas, 2000) istatistik verilerine göre 

þiddeti VIII ve daha fazla olan deprem Santamas (1988)'a göre (Kythreoti ve 
hasarýyla 120 yýlda bir karþýlaþýlmaktadýr. Pilakoutas, 2000) 1900 yýllarýndan bu yana 

Kýbrýs büyüklüðü 4.0-7.0 olan ortalama 800 

Bugün bazýlarý ayakta kalmýþ bulunan ve depremden etkilenmiþtir. Bunlardan 21 

tanesinin büyüklüðü 5.0 ve daha üzeridir. MÖ 1700 ile günümüz aralýðýna tarihlenen 
Kaba bir istatistik hesaba göre ortalama her yapýlardaki yýkýmlarýnýn nedeni olarak 
12 yýlda bir hasar yapabilecek, her 25 yýlda ise depremler sorumlu tutulmaktadýr (Gökten ve 
önemli hasar yapabilecek deprem olma 

dið, 2005). Kýbrýs'ý etkileyen hasar yapýcý 
olasýlýðý vardýr.

depremlerin güvenilir kayýtlarý Ambrasseys 

and Adams (1993) (Þekil 4), Ambrasseys ve Aletsel dönem gözlenmektedir (Þekil 6 ve 7). 
Finkel (1995) ve Özmen (1999) tarafýndan Wdowinski ve dið. (2005) bölgede 4 farklý 
verilmektedir. Örneðin MÖ 1150-1100 deprem kümelenme zonunun varlýðýna iþaret 
yýllarýnda Kýbrýs büyük bir depreme sahne ederek þu sýnýflamayý yapmaktadýrlar:
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!Kýbrýs yayýnýn kuzeybatý köþesi Þekil 7. NEIC veri merkezine göre Kýbrýs ve 

!Güneybatý Kýbrýs çevresinde 1973 -2007 Þubat tarihleri 

!Güneydoðu Kýbrýs arasýnda olmuþ ve büyüklükleri 5 ve daha fazla 

!Hatay ve Ýskenderun körfezi çevresi olan depremlerin episantýr daðýlýmý (NEIC ten 

Depremlerin derinlikleri ve fay mekanizmasý derlenmiþtir).

çözümleri inelendiðinde derin depremlerin 

Akdeniz levha parçasýnýn Kýbrýs yayý boyunca 

K-KD ya doðru dalmakta olduðu, sýð olan 

depremlerin ise ters faylanma bileþenleri 

nedeniyle Afrika ve Anadolu levhasý arasýnda 

bir sýkýþmanýn sürdüðü anlaþýlmaktadýr (Þekil 

5)Tablo 1. 1900 sonrasý Kýbrýs'ta hasar ve 

kayýplara neden olan depremler

4. DEPREM TEHLÝKESÝ

Deprem tehlikesi, hasar ve can kaybý 

yaratabilecek büyüklükte bir depremden 

Þekil 5.  Kýbrýs yayý çevresinde olmuþ orta ve kaynaklanan maksimum yer hareketinin (ivme, 

büyük depremlerin derinlik daðýlýmlarý fay partikül hýzý, geçici veya kalýcý yerdeðiþtirme) 

düzlemi çözümleri (Sylana ve dið., 2004) herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda 

oluþma tehlikesi olarak tanýmlanýr. Risk, 

tehlikenin yaratabileceði kayýplarýn ifadesidir 

ve þu sorularýn yanýtlarýnýn toplamýdýr: Ne 

büyüklükte bir deprem, ne kadar uzaklýkta, 

nasýl bir zeminde, ne tür bir yapýda, ne deðerde 

hasar ve kayba neden olur? Kýbrýs'ýn deprem 

tehlikesine yönelik olarak bir çok çalýþma 

Þekil 6. NEIC veri merkezine göre Kýbrýs ve yapýlmýþtýr. Yukarýda da belirttiðimiz gibi 

çevresinde 1973 -2007 Þubat tarihleri saðlýklý bir deprem tehlike verisi güvenilir 

arasýnda olmuþ tüm büyüklükledeki deprem arþivi ve iyi araþtýrýlmýþ bir 

depremlerin episantýr daðýlýmý (NEIC ten sismotektonik model ile üretilebilir. Deprem 

derlenmiþtir) kaynak zonlarý ve karakteristiklerine ait bir 

s ýn ý f l ama  yapmak  ancak  güven i l i r  

sismotektonik çalýþmalarla gerçekleþmektedir. 

Kýbrýs için bugüne kadar üretilmiþ farklý 

anlayýþta ve farklý karakteristikte deprem 

kaynak zonlarý bulunmaktadýr.  Bu  baðlamda  

bu  güne  kadar

 

Tarih Büyüklük Ölü Yaralý  Hasarlý bina  Yer  
10.9.1953 6.0-6.1 63 200  Paphos 
23.2.1995 5.8 2 5 75  Paphos 
9.10.1996   20   
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üretilen deprem tehlike haritalarý ve ayrýca 

bu çalýþmada DLH tarafýndan önerilen deprem 

kaynak zonlarý için Poisson Olasýlýk Modeline 

göre hesapladýðýmýz deprem tehlike haritasý 

verilmiþtir.

Þekil 10. Kýbrýs Ýnþaat Mühendisleri ve 

Mimarlar Birliði (1992)  tarafýndan 

kullanýlan deprem tehlike haritasý.

Þekil 8. Boore and Joyner (1997) modeline 

göre 50 yýlda %10 aþýlma olasýlýðýna göre 

deprem tehlikesi (Vs= 700 m/s) (Durukal ve 

dið., 1999)

Þekil 11. Global Deprem Tehlike Haritasý 

(GSHAP) 'a göre Kýbrýs ve çevresinin deprem 

tehlikesi

Þekil 9. Yücemen ve  Can (1997) tarafýndan 

önerilen deprem tehlike haritasý

 

 

 

 

 

Z29 Cyprian Arc- Florance Elevetion     Lateral Range +Overlap   37-38  5,9  1,3  5,0-5,9

Z30 Cyprian Arc-Trodos                         Lateral Range+Overlap    53-88  4,8  1,0  5,0-6,8

Z31 Hecataeus Ridge- Name of Region-   Non-description                         3,4  0,8  5,0-6,6

Z32 Hollow (cavity) of Cyprus               Lateral Range+Overlap    30-79   2,7  0,7  5,0-6,8
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      Tablo 2. Doðu Akdeniz yöresinde etkili olmuþ 
.     ve Tsunami yaratmýþ tarihsel depremler (DLH 

Raporu, 2006)

5. TSUNAMÝ

Tarihsel veriler Kýbrýs kýyýlarýnda çeþitli 

z a m a n l a r d a  Ts u n a m i  o l u þ t u ð u n u  

göstermektedir. Tsunami sonuçlayan önemli 

depremler þunladýr:  92BC, 551AD, 1034, 

1068, 1202, 1222, 1303, 1546 ve 1759. Aletsel 

dönemde en iyi bilinen Tsunami olayý iki 

depremin (18 Haziran 1949 ve 10 Eylül 1953) 

Ýsrail ve Kýbrýs kýyýlarýnda oluþturduðu hafif 

dalga giriþleridir. Doðu Akdeniz bölgesinde 

Tsunami yaratacak deprem kaynak zonlarýnýn 

yerleri Þekil 13'te, tarihsel dnemde olmuþ Þekil 13. Doðu Akdeniz bölgesinde Tsunami 
depremlerle iliþkilendirilen Tsunami olaylarý yaratacak deprem kaynak zonlarýnýn yerleri 
da Tablo 2 de verilmiþtir (DLH Report, 2006)

FÞekil 12. DLH tarafýndan önerilen deprem 
kaynak modeli (üstteki þekil) ve Poisson 
Olasýlýk Daðýlýmý yöntemi kullanýlarak Boore 
ve dið. (1997) azalým baðýntýsý için 50 yýlda 
%10 aþýlma olasýlýðýna göre en büyük ivme 
(PGA) daðýlýmý (alltaki þekil). Bu haritada 
Kýbrý'ýn tümüne yakýn bölümü 0.6-0.7g 
mertebesinde bir PGA deðerine maruz 
kalmaktadýr.

 

TARÝH YER 

220/222/227 Rodos, Kýbrýs, Korent 
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Küresel Ýklim Deðiþiklikleri ve Afetler: Türkiye ve Kýbrýs Üzerindeki Etkileri

Türkiye'den seçilmiþ olan þehirlerde iklim deðiþikliðini tahmin etmek için seçilmiþ 

þehirlerle ilgili Türkiye'deki istasyonlardan  1950-2004 yýllarýný kapsayan 55 yýllýk veriler 

kullanýlmýþtýr.  Ülkenin güney ve güneydoðu kesimlerinde önemli ölçüde ýsýnma 

görülmüþtür.Ülkenin Kuzey kesimlerinde ise önemli sayýlmayacak soðumalar görülmüþtür. 

En düþük sýcaklýkla ilgili verilerde, þehirleþmenin etkisine iþaret eder bir þekilde, önemli 

ölçüde ýsýnma görülmektedir. En yüksek ve ortalama sýcaklýklarýn artmasý ve yaðýþlardaki 

azalmalar Türkiye'nin güneydoðu kesimindeki çölleþmeye iþaret etmektedir. Türkiye'nin Ege 

bölgesindeki yaðýþlarda azalma Kuzey Atlantik'deki dalgalanmalarýn artý deðerleri ile iliþkili 

olabilir. Bahar, yaz ve sonbahar aylarýndaki en düþük hava sýcaklýklarý da yükselmekte olan 

ýsýnma eðilimi göstermektedir. Diðer yandan ise Türkiye'nin orta ve kuzeybatý kesimi  

sonbahar yaðýþlarýnda önemli ölçüde artýþ olmuþtur. 
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GÝRÝÞ 0.6 ºC kadar artmýþtýr. Ýklimsel deðiþimler 
gýda üretimini, içme suyu kaynaklarýný ve 

Sürekli artan bir þekilde yapýlan dünyada kalýcý bir geliþimi tehdit etmektedir.  
gözlemler ve analizler ýsýnmakta olan bir Yükselmekte olan deniz yüzeyi, aþýrý hava 
dünyanýn ve iklim sisteminde olan deðiþiklikleri, ve topraðýn özelliklerini 
deðiþikliklerin resmini çizmektedir.   20. kaybetmesi özelikle azgeliþmiþ ülkelerde 
yüzyýlda küresel ýsýnma yeryüzü kabuðunda yaþamakta 
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olan milyonlarca kiþiyi tehdit eden Aþaðýda, 1950-2004 yýllarý arasýna ait 

etkilerinden sadece birkaç tanesidir.  verileri bulunan 53 meteorolojik istasyonu 

Hükümetler arasý Panelin Hava deðiþimi önce tasniflendirip sonra bu çalýþmada 

raporu (IPCC, 2001) insanlarýn faaliyetleri kullanýlan metotlarý açýklayacaðýz.  Sonuçlar 

sonucu oluþan küresel ýsýnma bir gerçektir ve bölümünde ise maksimum, minimum 

bunu hýzlandýracak ürkütücü bir takým ortalama iklim ve yaðýþlarda eðilim ve sinyal 

bilgiler de mevcuttur.  Son bir kaç yýldýr analizleriyle deðiþiklikler olup olmadýðý ve 

insanlarýn neden olduðu iklim deðiþiklerini çýkan sonuçlarla Türkiye'de þehirleþme 

anlamak için gösterilen çabalar genellikle p r o b l e m l e r i  ü z e r i n e  y o r u m l a r d a  

geliþmiþ ülkelerde iklim kayýtlarýyla ilgili çok bulunulacaktýr. 

çalýþmalar yapýldýðý sonuçlarýný göstermiþtir.  
ÇALIÞMA ALANI VE YÖNTEMLERDaha önceleri kolay eriþilebilen verilerin 

çokluðu nedeniyle  pekçok araþtýrma Kuzey 
1950-2000 yýllarý arasýnda Türkiye'nin 

Amerika ve Avrupa ülkelerine odaklanmýþtý.  
nüfusu 20.947.188'den 67.803.927'ye çýkarak  

Küresel hava deðiþiklikleri ile ilgili 
yaklaþýk 3.24 kat artmýþtýr (Devlet Ýstatistik 

veri tabanlarýnýn çoðalmasýyla hava 
Enstitüsü, 2000). Þekil 1 de de görüldüðü gibi, 

deðiþkenleri üzerinde yapýlan çalýþmalarda 
nüfusun þehirlerde artýþý çok hýzlý olmuþtur.  

dünya çapýnda bir artýþ olmuþ ve bu da hava 
Þehirler de nufusun artmasý toprak kullanýmý 

sisteminin daha iyi anlaþýlmasýna yol açmýþtýr 
üzerinde çok fazla etkisi olmuþ,  yeþil alanlar 

(Jones and Mann, 2004; Charlson and Wigley, 
betonlaþmýþ,  ve bunun da mikro ve orta 

1994; Karaca et al., 1995, 2000; Karl et al., 
ölçekli mevsimsel deðiþiklilere neden 

1993; Kiehl et al., 2000; Nasrallah and 
olmuþtur.   

Balling, 1993; Tayanç and Toros, 1997; 
Türkiye'de mevsimsel deðiþkenlerdeki  

Tayanç et al., 1997, 1998a, 1998b; Wigley, 
deðiþiklikler,  Ulusal Meteoroloji Hizmetleri 

2005; Ezber et al., 2006; WMO, 1992).
tarafýndan verilen maksimum, minimum ve Bu çalýþma 1950'lere kadar uzanan 
ortalama günlük ýsýlarý ve günlük yaðýþ tarihsel gözlem verileri yoluyla Türkiye'de 

hava deðiþikliklerini araþtýrmaya yöneliktir.  verilerini araþtýrmak için Türkiye'de 53 
Ý k l i m  v e  y a ð ý þ l a r l a  i l g i l i  ö n e m l i  meteoroloji istasyonu 1950-2004 yýllarý arasý 
deðiþikliklerin zaman ve yerini, ve bu hava baz alýnarak incelenmiþtir.  Þekil 2 de 
deðiþikliklerinin olasý etkilerini bulmayý 

çalýþmada kullanýlan istasyonlarýn bölgesel 
amaçlamaktadýr. Bu baðlamda, bu çalýþma 

daðýlýmý gösterilmiþtir.  Temsl ettikleri nüfusa güncelleþtirilmiþ ve tarihsel meteorolojik 
gore istasyonlar 2 grup altýnda toplanmýþtýr:  verileri toplamayý, parametrik olmayan 
100.000'in altýnda nüfusa sahip olan yerler S1, istatistiksel testleri ve sinyal analizleri 

y a p m a y ý ,   T ü r k i y e ' d e  m e v s i m s e l  100.000'in üzerinde nüfusu olan yerler için ise 
deðiþiklikleri tesbit etmeyi, tehdit altýnda olan S2.  Tablo 1'de detaylý bilgileri verilmiþtir.
bölgeleri bulmayý ve ilerde olabilecek Kayýp tarihleri veya deðerleri kontrol 
mevsimsel deðiþikliklerle ilgili tehlikeleri 

ederek, bilgisayar kodu bu verileri senkronize anlamaya yöneliktir.  
etmektedir;  tüm çalýþma dönemini kapsayan   
sürede  her   ayýn   herbir   gününe  ait   günlük 
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ortalamayý hesaplayarak ve kayýp deðerleri iþaretlenir.   55 yýlda olmuþ olabilecek önemli 

mevsimsel ortalamalarla deðiþtirerek bu kod  mevsimsel deðiþiklikleri ve mevsimsel 

amaca yönelik olarak  geliþtirilir.  Veri deðiþikliklerden en çok etkilenen kritik aylarý 

setlerinden 15 günden fazla kayýp günleri olan tesbit etmek için bu iþaretler aylýk, mevsimlik 

aylar ve hiçbir veri bulunmayan yýllar eðilim ve yýllýk bazda hesaplanýr.  Gerçek dýþý 

analizlerinin güvenilir olmasý açýsýndan bölgesel tahminleri engellemek için alanýn 

veritabanlarýndan çýkartýlmýþtýr.  Her bir sýnýrlarý 25-48ºD ve 34.5  44º K olarak tesbit 

istasyonun her bir parametre ile homojen edilmiþtir. 

olmasýný saðlamak için komþu istasyonlarla 

farklý seriler üretilmiþtir.  Çalýþma süresince 

bir defa “yükselme” yapan istasyonlar 

“yükse lme”den  öncek i  ve  sonrak i  

ortalamalarýnýn arasýndaki fark alýnarak 

hesaplanan bir deðeri ekleyip veya çýkartarak 

düzeltilmiþtir.  Daha sonra program; her bir Þekil 2. Meteoroloji istasyonlarýnýn 

istasyon ve her iklim ve yaðýþ için aylýk, bölgesel daðýlýmý (^100.000 nüfüsa kadar olan 

mevsimsel ve yýllýk ortalamalarýný hesaplar. istasyonlarý temsil etmekte, ve ¦ 100.000'in 

üzeri).

Þekil 1. 1927-2000 yýllarý arasýnda 

Türkiye'de nüfüs deðiþkenliði 

Mann-Kendall Eðilim  Testi

Her istasyonda iklim ve yaðýþ dizilerine 

parametrik bir test olmayan Mann-Kendall 

uygulanýr.  Þayet Mann-Kendall zaman dizisi 

istatistiði 1.96'dan büyükse o zaman dizide 

%95 oranýnda önemli artýþ var demektir.   

Þayet sonuç tam tersiyse, yani -1.96'dan az ise 

o zaman dizide %95 oranýnda önemli  bir 

azalma var demektir.  O zaman Mann Kendall 

istatistikleri Türkiye'de önemli ve önemsiz 

iklim ve yaðýþ eðilimlerinin bölgelere göre Table 1. WMO sayýlarý, Sýnýflandýrmalar, 

daðýlýmýný göstermek için harita üzerinde Koordinatlar ve 53 istasyonun 2000 nüfüsü
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WMO NO ÝSTASYON ÝSMÝ ENLEM BOYLAM YÜKSEKLÝK(m) 2000 ÞEHÝR NÜFUSU TASNÝF 

17022 Zonguldak 41.45 31.80 137 250282 S2 

17026 Sinop 42.02 35.17 32 101285 S2 

17030 Samsun 41.28 36.30 4 635254 S2 

17037 Trabzon 41.00 39.72 30 478954 S2 

17045 Artvin 41.18 41.82 628 84198 S1 

17050 Edirne 41.67 26.57 51 230908 S2 

17056 Tekirdað 40.98 27.55 4 395377 S2 

17059 Kumköy (Kilyos - Ýstanbul) 41.25 29.03 30 1852 S1 

17061 Sarýyer (Kireçburnu) 41.17 29.04 58 219032 S2 

17062 Göztepe (Kadýköy) 40.97 29.08 33 663299 S2 

17070 Bolu 40.73 31.52 742 142685 S2 

17074 Kastamonu 41.37 33.78 800 174020 S2 

17084 Çorum 40.55 34.95 776 311897 S2 

17090 Sivas 39.75 37.02 1285 421804 S2 

17094 Erzincan 39.75 39.50 1218 172206 S2 

17096 Erzurum 39.92 41.27 1869 560551 S2 

17099 Aðrý 39.72 43.05 1631 252309 S2 

17100 Iðdýr 39.92 44.05 858 81582 S1 

17112 Çanakkale 40.15 26.42 6 215571 S2 

17114 Bandýrma 40.35 27.97 58 97419 S1 

17116 Bursa 40.18 29.07 100 1630940 S2 

17120 Bilecik 40.15 29.98 539 124380 S2 

17130 Ankara 39.95 32.88 891 3540522 S2 

17140 Yozgat  39.82 34.80 1298 315156 S2 

17152 Balýkesir 39.63 27.88 102 577595 S2 

17155 Kütahya 39.42 29.97 969 318869 S2 

17160 Kýrþehir 39.15 34.17 1007 147412 S2 

17172 Van  38.50 43.38 1671 446976 S2 

17180 Dikili (Ýzmir) 39.07 26.88 3 12552 S1 

17184 Akhisar (Ýzmir)  38.92 27.85 93 81510 S1 

17186 Manisa (Ýzmir)  38.62 27.43 71 714760 S2 

17188 Uþak 38.68 29.40 919 182040 S2 

17190 Afyon 38.75 30.53 1034 371868 S2 

17199 Malatya 38.35 38.32 898 499713 S2 

17201 Elazýð 38.67 39.23 991 364274 S2 

17210 Siirt 37.92 41.95 896 153522 S2 

17220 Ýzmir 38.43 27.17 25 2732669 S2 

17238 Burdur 37.72 30.28 967 139897 S2 

17250 Niðde 37.97 34.68 1211 126812 S2 

17261 Gaziantep 37.07 37.38 855 1009126 S2 

17270 Urfa 37.13 38.77 547 842129 S2 

17280 Diyarbakýr 37.90 40.23 677 817692 S2 

17290 Bodrum 37.05 27.43 27 32227 S1 

17292 Muðla 37.22 28.37 646 268341 S2 

17296 Fethiye 36.62 29.12 3 50689 S1 

17300 Antalya 36.88 30.70 51 936240 S2 

17310 Alanya 36.55 32.50 7 88346 S1 

17351 Adana 37.00 35.33 20 1397853 S2 

17600 Lüleburgaz 41.40 27.35 46 79002 S1 

17636 Florya (Bakýrköy) 40.98 28.75 36 208398 S2 

17964 Islahiye (Urfa) 37.01 36.38 513 38770 S1 

17984 Antakya (Hatay) 36.12 36.10 100 581341 S2 
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Mevsim verileri ortalama ve eleme hareketi 
deðiþkenlerini detaylý olarak göstermek için 

gösterilmektedir.    S[n]; bir günlük ölçülmüþ günlük 

mevsimsel veriyi temsil ettiðini düþünelim.  

Gün sayýsýný belirten n,  daha eski bir referans 

noktasý olarak ele alýnmýþ bir günden itibaren 

her bir gün sayýlarak tespit edilmiþtir.  s[n] ile 

temsil edilen veri minimum, ortalama, veya 

maksimum ýsýlar ve de bir dizi yaðýþ olabilir.  

365 günlük hareket ortalamasý (MA),  özgün 

verinin S[n]'si þu þekilde hesaplanabilir:

Þekil 3 a) Bolu þehrinde günlük ortalama ýsý 

Bu deðiþen vasat sinyal,   ideal 

þartlarda dünyanýn güneþ etrafýndaki 

dönüþünü bir yýlda tamamladýðý için 

mümkün olduðunca dengeli olmalýdýr. Bu 

vasat sinyaldeki artýþlar, düþüþler ve 

osilasyonlar gibi deðiþiklikler havadaki uzun 

soluklu deðiþimleri belirtir.  Yukarýda verilen 

tanýmdaki en önemli farklýlýk çalýþma 

periyodundaki herbir gün için son 365 günlük 
Þekil 3b) 365 günlük deðiþen averajý ve düþük alt geçiþ ortalama deðeri hesaplamaktýr.  S[n] dizideki 
filtre sinyali.her n  için hesaplanýr.  Hal böyle olunca, bu 

þekilde elde edilen sinyal yýllýk deðiþken 
MA sinyalinden kýsa süreli iniþ çýkýþlarý ortalama sinyalden örneðin daha fazla 

kaldýrmak için ve böylece eðilim analizi için çözünürlük taþýmaktadýr.  
gerekli olan daha uzun süreli deðiþimleri 

ortaya çýkarmak için LPF kullanarak daha Örnek olarak, Bolu'nun günlük 
hafifletici bir yöntem kullanýlabilir.  Bunun ortalama ýsýsý ve ona tekabül eden 365 günlük 
için birinci düzlemde LP File, aþaðýda deðiþen averaj (MA) sinyali Þekil 3a da 
belirtilen  z-deðiþikliðini düþünürüz: gösterilmiþtir.  Kýþ ve yaz deðerleri arasýnda 

günlük ortalama ýsý sinyali daha yüksek 

miktarlarda osilasyon hareketi göstermektedir, 

halbuki MA sinyali beklendiði gibi oldukça 

daha dengeli bir düzeydedir.  

Sekil 3b de ise bu deðiþen ortalama sinyali MA 
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Günlük verilerde kýsa süreli etkileri yükseliþi ve daha sonra oluþan çok az ýsý 

bertaraf etmek ve uzun vadeli eðilimleri düþüþleri küresel ýsýnma dizi analizleriyle 

göstermek için a  parametresi 0.999 olarak yakýndan iliþkilidir (IPCC, 2001). 

seçilir ki bu da zaman deðiþmezini ortalama 3 

yýl olarak LPF meydana çýkarmaktadýr.  

Kayma hatalarýný bertaraf etmek için 

yukarýda belirtilen filtreleme ile ileri ve geri 

yönlerde veriler iþleme tabi tutuluyor. 

Baþlangýç ve sonuç geçiþlerine uyan 

b a þ l a n g ý ç t a k i  þ a r t l a r d a  a s g a r i y e  

indirgenmektedir. Ortaya çýkan filtrelenmiþ 

MA sinyali Þekil 3b de gösterilmektedir.  

Burada 1990'larda sýcaklýðýn yükseldiði 

açýkça belirgindir, ancak günlük orijinal 

verilerde bu yükseliþ çok belirgin deðildir.  

SONUÇLAR Þekil 4. Türkiyede seçilmiþ farklý 

þehirlerde günlük ortalama sýcaklýklarda 
Sinyal Analizi

düþük geçiþli  filtrelenmiþ ortalamalar 

Farklý þehirlerin günlük ortalama 
365 gün süreli MA deðerleri ve LPFMA sýcaklýklarýný gösteren LPFMA eðrileri  sekil 4 

sinyalleri seçilmiþ birtakým istasyonlar için de gösterilmiþtir.  Þekilde 4 de gösterilen iklim 
birlikte ele alýnabilir.  Bu nedenle günlük deðiþkenleri dizisinde birtakým periyodik 
ortalama ýsýlar toplam istasyon gruplarýndan eðilimler farkedilmektedir.  Kuzeybatý ve 
hesaplanmaktadýr.  Daha sonra MA ve güneybatý istasyonlarý olan Edirne, Çanakkale, 
LPFMA metodlarý tasvir edilen þekilde grup Bolu, Antalya ve Ankara 1971-1993 
ortalamasýna uygulanýr. Kentsel ve kýrsal döneminde serinleme göstermektedir ancak 
kesimde mevsimsel deðiþikleri ayrý ayrý Antalya'da bu en yüksek düzeydedir.   Siirt 
görebilmek için  S1 ve S2 gruplarý için grup doðu Anadoludadýr ve bu serinleme eðilimi 
ortalamalarý hesaplanýr.  Elde edilen grafikler eðride açýkça görünmemektedir.   1992-93 
þekil 5'te gösterilmiþtir.  Ayrýca; i) daha büyük yýllarý Filipinlerdeki Pinatubo yanardaðýnýn 
boyutlu mevsimsel deðiþikliklerin etkilerini indifasýný takip eden dönemdir ve önemli 
yoketme, ii) sorunlarý mikro düzeye indirmek sayýlabilecek miktarda parçacýklar stratosfere 
ve iii) þehirleþmenin etkilerini tesbit etmek; S2 çýkarak sera etkisi yapmýþtýr.  Bu gerçek 
ve S1 iklim deðiþikliði dizisinde elde edilen hareketle; Türkiyedeki istasyonlardan çoðu, 
ortalamalar þekil 5b de gösterilmiþtir. bu dönemdeki normal ýsýdan daha düþük ýsý 

göstermektedir.  1993'den sonra gözlemlenen 

sýcaklýk yükseliþi burada gösterilmiþtir.  Son 

on yýldaki ve özellikle 2001-2002 deki ýsý 
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ortalama ýsý farklýlýðý eðrisinde  ani bir düþüþ 

meydana gelmektedir.  Belki de bunun 

sebepleri þu þekilde sýralanabilir: i) belli bir 

büyüme döneminden sonra kentlerde oluþan 

iklim deðiþimlerinin dengelenmesi; ve ii) kent 

ve taþra istasyonlarý betonlaþmadan ve hava 

kirliliði gibi problemlerden etkilenen kent 

problemlerinden etkilenmeye baþladý 

Þekil 5. a) ) S1 ve S2 yaðýþlarýnýn MA ve LPF 

sinyalleri 

Þekil 6. a) S1 ve S2 yaðýþlarýnýn MA ve LPF sinyalleri 

           Þekil 5. b) (a) ile ayný ancak S2 S1 dizisinde 

Þekil 5a da; her iki dizi de 1960'larda 

baþlayan ve 1993'de sona eren serin dönem 

gösterilmektedir, ancak daha önceki þekilde 

gösterilen serin dönemden biraz daha uzundur.  

Bu þekil pekçok istasyonun sinyallerini 

birlikte gösterdiðinden daha güvenilir olmakta.  

Tek tek olan dizilere benzer bir þekilde her iki 

dizide önemli son on yýlýn bir ýsýnma trendi Þekil 6. b) (a) ile ayný ancak S2 S1 dizisinde 

gözlemlenmiþtir  ve bu durum bu yarým 
Mann-Kendall Ýstatistiklerinde Yer Analiziyüzyýllýk dönemde yapýlan analiz döneminde 

en yüksek ýsý derecelerine neden olmuþtur.  
Her derece aralýðý için hesaplanan yýllýk 

Þekil 5b küresel ýsýnma deðiþikliklerinin ortalamalar; Türkiye'nin güney ve güneydoðu 
etkilerini ortadan kaldýrdýðý için þehirleþmenin bölgelerinde önemli sayýlacak ýsýnma 
getirdiði kent istasyonlarýndaki zoraki ýsý olmasýna karþýn kuzeydoðu bölgelerin          
yükseliþi 1980'lere kadar  bu ýsý aralýðýný de    önemli    derecede    soðuma     olduðunu  
kapatmaktadýr.  Ancak bu tarihten sonra 
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göstermektedir.  Þekil 7 Mann-Kendall Þekil 7c ortalama ýsýlarda eðilimleri 
istatistiklerinin bölgesel daðýlýmýný dairesel sunmaktadýr.  Kuzey bölgeleri haricinde 
olarak göstermektedir.  Þekil 7a da Türkiye'nin pekçok bölgesinde artýþ 
görülebileceði gibi Akdeniz bölgesi görülmektedir. Güneydoðu bölgeleri önemli 
istasyonlarýnýn çoðunda, bazý doðu Anadolu derecede ýsýnmaktadýr.  Ülkenin güney 
istasyonlarýnda ve Lüleburgaz'da ve bölgelerinde yaþanan ýsý artýþlarý çölleþmenin 
kuzeydoðudaki bazý Ýstanbul istasyonlarýnda  bir sonucu ve son elli yýldýr Afrika ve Orta 
ýsýnma eðilimi vardýr.  Büyük resme 

Doðudan gelen sýcak hava dalgalarýnýn 
baktýðýmýz zaman Türkiyenin büyük bir 

artmasýnýn sonucudur. Bu þekillerde görülen 
kýsmýnýn, kuzey doðu hariç çok önemli 

bir baþka ilginç sonuç da ülkenin bazý olmasa da-- ýsýnma eðilimi gösterdiði 
bölgelerindeki istasyonlar ortalama ýsýlarda sonucunu çýkarabiliriz.  Diðer taraftan, 
soðuma eðilimi gösterirken maksimum minimum ýsýlarda ise daha yaygýn önemli bir 
ýsýlarda ýsýnma eðilimi göstermektedir yükselme eðilimi vardýr (þekil 7b).  Son elli 
(örneðin Artvin, Tekirdað, Edirne, Antalya).  yýlda ülkenin güneydoðu, batý ve iç kesimleri 
Bu sonuç ortalama günlük ýsýlarýn öçümünün minimum ýsýlarda bir yükselme yaþamýþtýr.   
hesaplanmasýndan çýkmaktadýr.  Bu Bu minimum derecelerde olan yükseliþ 
formulasyon 0700, 1400 ve 2100 LST þehirleþmeye ve þehirleþmenin sonucu olan 

ada ýsýsýna baðlanabilir.  Yerleþim ve sanayi gözlemlerini içermekte, ancak 2100LST 
bölgelerindeki nüfus artýþý ýsýnýn binalar ve gözlemleri hesaplamaya iki defa dahil 
havadaki toksinler tarafýndan emilmesine edilmiþtir. Böylece günlük ortalama ýsýlar 
neden olduðu gibi, geceleri de en düþük minimum ýsýlarda gözlemlenen soðuma 
dereceler gözlemlendiði zaman ýsý adalarý eðilimi tarafýndan etkilenmektedir.  
denilen suni bir ýsý kaynaðý oluþturmakta ve 
hem ýsýnýn yükselmesine hem de hava 

Þekil 7d bu araþtýrmada yaðýþlarýn 
kirliliðine yol açmaktadýr.  

bölgesel daðýlýmýný göstermektedir.   Þekilden 

de görüleceði gibi özellikle ülkenin 

güneydoðu, batý ve kuzey bölgelerinde 

yukarýda bahsedilen ýsý deðiþikleriyle 

uyuþmaktadýr.  Ülke çapýnda yaðýþ dizisinde 

önemli bir deðiþiklik yoktur ancak kuzey 

kýsýmlarda yýllýk yaðýþ miktarýnda önemli bir 

artýþ vardýr.    Ege bölgesinde önemli olmasa 

da tam ters bir eðilim vardýr ki bu da bölgenin 
Figure 7. Yýllýk bölgesel daðýlým (a) 

ýsýnma eðilimiyle korelasyon içindedir.  Ayný 
maksimum (b) minimum, (c) ortalama ýsý ve 

þekilde, güneydoðu bölgesinde yýllýk yaðýþ 
(d) yaðýþ dizileri Türkiye deMann-Kendall 

miktarýnda azalma eðilimi vardýr ve bu da 
istatistikleri (% 95 oranýnda önemli bir ýsýnma, ? 

bölgede çöllenme olgusuyla uyum içindedir. 
ýsýnma ama çok önemli deðil,  %95 önemli 

Türkiye'nin Ege bölgesinde yaðýþlarda 
oranda serinleme ve 0 önemli olmayan oranda 

azalma oranlarý son yýllardaki Kuzey    
soðuma).

Atlantik Osilasyonu (NAO)'nun pozitif 
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deðerleri ile baðdaþtýrýlabilir.  NAO'nun bölgelerinde maksimum artýþlarda önemli 

geleneksel tanýmý Izlanda da bir istasyonla artýþlar ve yine ayný bölgelerde ortalama 

(genellikle Stykkisholmur) ve Azorlardaki ýsýlarda da artýþ gözlemlenmektedir.  Yaz 

(genellikle Ponta Delgada) bir istasyon mevsiminde ise Türkiyenin hemen hemen her 

arasýndaki deniz seviyesi basýncýnýn bölgesinde kuzeydoðu da dahil olmak üzere 

arasýndaki farktýr.  Pozitif NAO modu iyi önemli derecede ýsýnma vardýr.  Diðer taraftan, 

geliþmiþ Ýzlanda Alçak ve Azorlar Yüksek de doðu, batý ve orta kýsýmlarda yaðýþlarda 

vardýr ki bunlar doðu Atlantikte batýlý esen azalma, kuzey ve güney kýsýmlarda ise 

güçlü rüzgarlar ve Akdeniz havzasýnda esen yükselme vardýr.  Sonbahar da tüm ülkede 

daha mutedil batýlý esen rüzgarlar; diðer özel l ik le  minimum ýs ýda  yükselme 

tarafdan Ýzlanda Alçak ve Azorlar Yüksek gözlemlenir. Ayrýca, orta ve kuzey batý 

Kuzeybatý Avrupada batýlý esen rüzgarlarýn bölgelerinde yaðýþlarda önemli artýþ vardýr.   

azalmasýna ancak Akdeniz havzasýnda alçak 

basýnç sistemlerinin oluþmasýna neden oldu.  SONUÇ

1985'den beri önemli yýl içi deðiþkenliðine 

raðmen NAO kuvvetli pozitif “asçað” kalmayý Bu çalýþmada 53 istasyondan yýllýk ve 

tercih etmiþtir. NAO da bu yükselme eðilimi mevsimsel ýsý ve yaðýþ dizileri incelenmiþtir.  

kuzey Avrupada bölgesel yaðýþlarýn Güney ve güneydoðu bölgelerinde önemli 

çoðalmasýný ve Akdeniz havzasýnda ise ýsýnma görülmüþtür.  Önemli sayýlmayacak bir 

yaðýþlarda azalmayý açýklamaktadýr.   oranda kuzey bölgeler inde soðuma 

Türkiye'nin daðlarýn kýyý þeridine dikey görülmüþtür. Özellikle þehirleþmenin etkisiyle 

olduðu ve yaðýþlarýn batýlý esen rüzgarlarla hemen her bölgede minimum ýsý dizilerinde 

iliþkilendirildiði batý kýsmý özellikle Ege önemli derecede ýsýnma görülmektedir. 

bölgesi en çok etkilenen bölgedir. Doðu Maksimum ve ortalama ýsý dizilerinde önemli 

Akdenizde batýlý esen rüzgarlarýn sayýsýnda ve bir ýsýnma ve yaðýþlarda ki azalma güneydoðu 

þiddetindeki azalmanýn Ege'de yaðýþlarý bölgesindeki çöllenmeye iþaret etmektedir.  

azaltacaðý beklenmektedir.  Ege bölgesindeki azalmakta olan yaðýþ oraný 

Isýda ve yaðýþ eðilimlerinde  oluþan son yýllardaki NAO deðerleri ile baðlantýlý 

mevsimsel deðiþikliklere gelince her iki olabilir.   Ýlkbahar, yaz ve sonbahar da 

þekilde de kýþlarý önemli bir deðiþiklik minimum ýsýlarda önemli ýsýnma eðilimi 

olmadýðý görülmüþtür; ve maksimum ýsýlar vardýr.  Öte yandan, Türkiye'nin orta ve 

güneydoðu bölgelerinde yükselmiþ ve iç kuzeybatý bölgelerinde sonbaharda yaðýþlarda 

kýsýmlarda azalmýþ;   minimum ýsýlar hemen artýþ olmaktadýr. 

hemen tüm bölgelerde yükselmiþ ancak kuzey 

bölgelerinde düþüþ göstermiþ; ve yýllýk TEÞEKKÜR

yaðýþlarda güneydoðu bölgelerinde azalma 

olurken orta bölgelerde yükselme olmuþtur. Bu çalýþma 106Y212 ve 106Y258 

Ýlkbahar döneminde tüm ýsý ve yaðýþ projeleriyle TUBÝTAK-ÇAYDAG tarafýndan 

dizilerinde özellikle minimum ýsýlarda artýþ desteklenmiþtir. 

bulunmaktadýr.  Güney ve kuzeybatý 
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Prof. Ahmet Mete IÞIKARA
Kýzýlay Baþkaný Baþ Danýþmaný

Prof. Dr. Ahmet Mete Iþýkara, LU. Fen Fakültesi Jeofizik Bölümü'nde 1964'te lisans 
eðitimini, 1972'de doktorasýný tamamladý. 1982'den beri Uluslararasý Sismoloji ve Arziçi 
Fiziði Komisyonu üyesidir. 1991-2002 yýllarý arasýnda Kandilli Rasathanesi Deprem 
Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, 1993-2000 yýllarý arasýnda Avrupa Konseyi Bakanlar 
Kurulu Avrupa Depremlerin Önceden Belirlenmesi Deðerlendirme Danýþma Komitesi 
üyeliði, 2000-2002 yýllarý arasýnda Baþbakanlýk Ulusal Acil Durum Yönetimi Genel 
Müdürlüðü ve Doðal Afet Sigortalarý Yönetim Kurulu üyeliði görevlerini yürüttü. 
Arzmanyetik alanýnýn deðiþimi, manyetik ve elektromanyetik yöntemlerle yerkabuðunun 
yapýsýnýn araþtýrýlmasý, deprem ve depremsellik, depremlerin önceden belirlenmesi ve 
deprem konusunda toplum eðitimi konularýnda uzmanlýðý olan Iþýkara'nýn, altmýþ biri 
yurtdýþýnda olmak üzere doksanýn üzerinde bilimsel eseri yayýnlanmýþ, seksen makalesine 
atýfta bulunulmuþtur. 2005 yýlýndan bu yana Türk Kýzýlayý Genel Baþkan Danýþmanlýðý 
görevini yürütmektedir.

Depremlerin Risklerini Azaltma ve Afetleri Hafifletme Yöntemi

Aþaðýdaki  sebeplerden dolayý  Afet/Deprem konusuna vurgu yapmak gerekmektedir. 
Ailemiz, örgütlerimiz ve ülkemizin bu tür tehlikeler açýsýndna güvenli olmasý için personel, 
sosyal ve organizasyon açýsýndan  sorumluluklarýmýz vardýr. Yer Sarsýntýsýnýn ve diðer 
afetlerin zararlarýný en aza indiren depreme/afete dayanýklý bir toplum yaratmak istiyorsak, 
bireylerden karar verici konumunda olan taraflara kadar herkesin önceden hazýrlýklý olmasý 
gerekir. Bu kez depremeler üzerinde duracaðýz.
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Canlandýrmalar kullanýlarak eðitim ve bunlarý e.   Deprem sonrasý ilk yardým, arama ve 

ana yayýn kuþaðýnda (prime time) yayýnlamak kurtarma hizmetlerinin planlanmasý.

etkili yöntemlerdir. f.    Binalarý boþaltma, toplanma ve geçici 

konaklama yerlerinin belirlenmesi.

5. Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK)nýn 

Sorumluluklarý 8. K a r a r  Ve r m e  M e r c i l e r i n i n  

Sorumluluklarý

Afetlerin, gönüllü hareketlerini teþvik    

etmede ve dünya çapýnda Sivil Toplum Toplumlar, afet yönetimi konusunda iyi 

Sektörünü oluþturmakta büyük etkisi bilgilendirilmemeleri halinde, afetlerin 

vardýr. meydana getirebileceði zararý azaltma 

STKlarýn birincil görevi sorumlu ve hususunda baþarýlý olamayacaklardýr. Yýkým 

dikkatli davranmaktýr. sonrasýnda ve rehabilitasyon dönemi 

STK'lar, gönüllü kuruluþlar olarak, içerisinde çalýþma þeklini deðiþtirmeye önem 

tecrübeleriyle hükümetleri desteklemelidirler. verilmelidir. Tepki ve telafi çabalarý yerine, 

riski azaltma ve riske karþý hazýrlýklý olma 

6. Bilimadamlarýnýn Sorumluluklarý çabalarý da dahil olmak üzere risk  yönetimine 

özen gösterilmeliidir.

Bilimadamlarýnýn,  topluma hitap 

ederken sosyal sorumluluklarý ile mesleki 

ahlak  deðer ler in i  d ikkate  a lmalar ý  III. P S Ý K O L O J Ý K  D E S T E K  

gerekmektedir. Halka hitap ederken gerekli KAVRAMI

özeni göstermeleri gerekir.

 Ülkemizin, afete yatkýn bir coðrafya 

      7. Yerel Yönetimlerin Sorumluluklarý üzerinde bulunduðunu dikkate alarak, 

    psikolojik desteðe yönelik bakýþ açýsýnýn 

 Yerel Yönetimlerin, depremin yol geliþtirilmesi gerekmektedir. Ne kadar çok ruh 

açacaðý hasarý azaltmak için üstleneceði saðlýðý konusu üzerinde durursak, o kadar çok 

büyük görevleri vardýr. Kasabalarda zararý halký psikolojik olarak hazýrlamýþ oluruz. Bu 

azaltmanýn yollarý þunlardýr: baðlamda, bizim birincil görevimiz halkýn 

     a.  Depremlerin þehirlere verdiði zararý g ü v e n l i ð i n i  v e  p s i k o l o j i k  t r a v m a  

gösteren örnekle  meler yapýlmasý. Bölgeler ve hareketlerinin önüne geçebilme gücünü 

arazilerin hazýrlanmasý. arttýrmaktýr.

b. Binalar ile altyapýnýn depreme    Afet durumunda, siviller, askerler, kuruluþlar, 

dayanýklý birþekilde tasarlanmasý ve yöneticiler ve medya mensuplarý için “Yardým 

inþaasýnýn yapýlmasýnýn saðlanmasý. Edenlere Yardým” destek programlarý 

c. Dayanýksýz yapýlarýn tespiti ve oluþturulmalýdýr.

güçlendirilmesi.

d. Deprem öncesi hazýrlýklarýn, acil 

durum plan ve programlarýnýn yapýlmasý.
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IV. AFET DURUMLARINDA TOPLUM gerçekleþtirmiþtir.

LÝDERLERÝNÝN ROLLERÝ

VI. SONUÇ

Bizim bakýþ açýmýza göre, toplum 

liderleri öðretmenler, din görevlileri ve H a y a t t a ,  s a d e c e  k e n d i  

muhtarlardýr. Toplum liderleri, afete karþý kazanýmlarýmýz deðil, birlikte çalýþarak 

yedek önleyici role sahiptirler. ??? insanlarýmýzýn can ve mal güvenliðini 

Dünyanýn hiçbir yerinde afetin neden saðlamamýz önemlidir.

o l a c a ð ý  b i l e n  v e  t ü m  i h t i y a ç l a r ý    

karþýlayabilecek bir ülke yoktur. Herhangi bir 

afetin ardýndan ilk 72 saat içerisinde, 

etrafýmýzdaki insanlar ve devletlerden yardým 

alýrýz. Bu nedenle, herhangi bir afet anýnda 

aðýr hasar görmememiz için afet meydana 

gelmeden önce, afet anýnda ve sonrasýnda 

birþeyler yapmalýyýz. Bunlar:

§  Afetten korunmaya hazýrlýklý olmak

§  Ýlkyardým,

§  Temel arama ve kurtarma

§  Yangýn söndürme

§  Sorumlu bir kuruluþa sahip olmak 

V .  T Ü R K  K I Z I L A Y I ' N I N  

U L U S L A R A R A S I  K U R TA R M A  

FAALÝYETLERÝ

Türk Kýzýlay'ý, kuruluþundan bu yana 

bir dizi Uluslararasý Kurtarma Faaliyetleri'ne 

katýlmýþtýr. 1999 depreminden sonra Türk 

Kýzýlay'ý, daha iyi çalýþan bir Milli Topluluk 

olmak üzere kendini yenileme süreci içerisine 

girmiþ ve dünyanýn neresinde olursa olsun 

insanlarýn derdine deva olmak için yeni ve 

güçlü bir kapasiteye sahip hale gelmiþtir. Türk 

Kýzýlay'ý, en yenisi 2004 yýlýnda olmak üzere 

Tsunami Bölgeleri'nde, Pakistan ve Orta 

Doðu'da meydana gelen korkunç felaketler 

sýrasýnda büyük çaplý insani operasyonlar 
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Georgia Devlet Üniversitesi
wwaugh@gsu.edu

Dr William L Waugh ABD'nin Georgia eyaleti, Atlanta'da Georgia State University, 
Andrew Young School of Policy Studies'de  Kamu Yönetimi ve Kent Çalýþmalarý 
profesörüdür. Living with Hazards, Dealing with Disasters (2000), Terrorism and Emergency 
Management (1990), International Terrorism (1982) kitaplarýnýn yazarý, The Future of 
Emergency Management (2006) kitabýnýn editörü ve Emergency Management: Principles 
and Practice for Local Government, 2. baský(yakýnda yayýnlanacak), Shelter From Storm: 
Repairing the National Emergency Management After Hurricane Katrina (2006), Disaster 
Management in the US and Canada (1996), Cities and Disaster (1990), Handbook of 
Emergency Management (1990) kitaplarýnýn eþ editörü ve ABD, Kanada ve Asya'da 
yayýnlanan yüzden fazla makalenin ve kitap bölümünün yazarýdýr. Ýhtisas alaný yerel ve 
bölgesel kapasite geliþtirme üzerinedir.

Profesör Waugh Amerika’daki  devlet ve yerel acil durum yönetimi kurumlarý için 
akreditasyon standartlarýný belirleyen ve akreditasyon veren  Acil Durum Yönetimi 
Akreditasyon Program Komisyonu(EMAP) üyesidir. Profesyönel acil durum yöneticileri için 
üst seviye itimatnamelerini yöneten Tasdikli Acil Durum Yöneticisi(CEM) Komisyonu'nun  
eski bir üyesidir. ABD'deki federal, eyalet ve yerel hükümet kurumlarýna ve afet yönetimi, 
acil durum planlanmasý, anti-terör programlarý, stratejik yönetim ve liderlik geliþtirilmesi 
konularýnda sivil toplum örgütlerine danýþmanlýk yapmaktadýr.  

Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin Kriter Ve Standartlar Geliþtirme

Birleþik Devletlerde acil durum yönetimi belirli felaketlere karþýlýk politika 

deðiþiklikleriyle þekillenmiþtir. Ölçüt ve standartlarý ise son zamanlarda, acil durum yönetimi 

programlarý ve acil durum yönetimi uzmanlýklarý için geliþtirilmiþtir.  NFPA 1600 ve Acil 

Durum Yönetimi Akreditasyon Programý (EMAP) resmi ve özel programlara standard saðlar 

ve Tescilli Acil Durum Yöneticisi (CEM) programý ve akademik programlar uzman acil 

durum yöneticilerine ve uzmanlýk için hazýrlananlara standart saðlar. 

1.0Giriþ düzenleyecek; büyük depremler, kentlerde 

i m a r  y a s a s ý  v e  s t a n d a r d l a r ý n ý  

Birleþik Devletlerde acil durum yönetiminin düzenlenleyecek politika ve programlarý 

görev ve yapýlarý, büyük ölçüde belirli büyük teþvik eder, vs. Felaketin sonrasýnda, bu 

felaketlere karþý geliþtirilir. Büyük seller, felaketden alýnan “dersler”e yönelik 

taþkýn yataklarýnýn geliþimini düzenleyecek; politikalar oluþturulur ve programlar 

büyük kasýrgalar, kýyý bölgelerinin geliþimini uygulanýr. Acil  durum  yönetimi  veya  kriz 
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için temel altyapý geliþimine çok az yatýrým araþtýmaya kýlavuzluk eder. 

yapýlmýþtýr. Bu durum 20. yüzyýlda Amerikan 

acil durum yönetimini karakterize ederken, 11 1.0 Birleþik Devletler'de Acil Durum 

Eylül 2001'de New York'ta Dünya Ticaret Yönetiminin Geliþimi

Merkezi kulelerine ve Washington'da 

Pentagona yapýlan saldýrýlara verilen tepkiler Tarihte, yangýn ve sel Birleþik Devletler'deki 

de bunun 21. yüzyýlda da devam ettiðini en yaygýn felaket olmuþ ve ilk acil durum 

kanýtlar. Ancak, hükümet görevlilerinin yönetimi çabalarýnýn odak noktasý olmuþtu. 

sadece son felakete odaklanma eðilimlerine Topluluklar baþlangýçta riskleri azaltmak için 

karþýn felaket kayýplarýnýn azaltýlmasý çok az þey yapmýþlar ve yangýn ve sele geçici 

yönünde artan bir politik ve ekonomik baský olarak tepki vermiþlerdi. Nüfus arttýkça ve 

vardýr. Sonuç olarak, altyapý yönetiminde büyük yangýn riskler çoðaldýkça gönüllü 

ölçüt ve standardlara artan bir ilgi vardýr. itfaiye tugaylarý organize olmuþtu. Birçok 

Amerikan acil durum yönetim sistemi topluluk hala daha gönüllü itfaiye birimlerine 

yerel kapasiteler ve kaynaklar tükendiðinde güvenmektedir. Örneðin, Kuzey Karolina 

topluluklara eyale desteðini saðlamayý ve Eyaleti'nde itfaiyenin yüzde 79'u ücretsiz 

eyalet kapasite ve kaynaklarý tükendiðinde gönüllüler, yüzde 19'u karma gönüllüler ve 

veya ciddi þekilde zorlandýðýnda eyaletlere ve ödenekli uzmanlar, ve sadece yüzde 6'sý 

mahallelere federal desteði saðlamayý ödenekli uzmanlardýr (Barnham, 2004). 

amaçlamaktadýr. Sistem, bu ihtiyaçlarý Ancak, özellikle büyük þehirlerde, yüksek 

karþýlamak, ayni zamanda, riskleri ve yangýn sigortasý oranlarý, düþük karþýlýklar için 

felaketleri daha etkin bir þekilde yönetmeyi yasal yükümlülük hakkýndaki endiþeler, ve 

özendirmek ve can ve mal kaybýný azaltacak daha etkili bir yönetim için halk baskýsý daha 

davranýþlarý teþvik etmek için geliþtirilmiþtir. profesyonel ve teknik eðitimli birimleri teþvik 

Ýlk olarak, tanýmlanabilir bir miktar bilgi, etmektedir. 

eðitim gereçleri, kariyer geliþiminde ortak        Amerikan Kýzýl Haç, Kurtuluþ Ordusu, ve 

taban, ve iþ performansýnýn standardlarý ile diðer gönüllü sivil toplum örgütleri topluluk 

acil durum yönetimi bir uzmanlýk alaný haline düzeyinde ve felakete yol açan herhangi bir 

gelmiþtir. Ýkinci olarak, acil durum yönetimi afetde afet yardýmý saðlar. Birleþik 

programlarý geliþtirilmiþ ve iþ alanýnda ve idari Devletler'de acil durum ve kriz yönetimi 

yetkililer arasýnda artan bir destek bulmuþtur.  görevi gören, büyüklü küçüklü, tam anlamýyla 

Standartlar da kriterlerin oluþmasýný binlerce örgüt vardýr. Sivil toplum örgütleri, 

saðlamaktadýr ki yetkililer programsal çevresel riskleri izler, risk azaltma çabalarýný 

zayýflýklar tanýmlayabilmekte ve kaynaklarý destekler, felaket maðdurlarýna yardým saðlar, 

bu zayýflýklara yönlendirebilmektedir. maðdurlara ve ailelerine ve müdahale edenlere 

Üçüncü olarak,  uzman aci l  durum danýþmanlýk yapar, kamu saðlýðý ve güvenliði 

yöneticilerinin eðitimi ve acil durum yönetimi için yiyecekten sivil havacýlýða kadar herþeyin 

bilgi tabanýnýn geniþlemesi için yüksekokullar düzenlemesi için lobi oluþturur, ve acil durum 

ve üniversiteler oluþmuþtur. Araþtýrma, yönetimi alaný için uzmanlaþma saðlar. Büyük 

uygulamayý bilgilendirir ve uygulama da felaket   kurtarma   çabalarý  kiliseleri,   beledi
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örgütleri, çevre grublarý, üniversite araþtýrma durum yöneticisi felaket riskine ve etkili 

ve eðitim merkezleri, iþletme derneklerini, savunmasýna karþý eyaletin kapasitesine 

uzman planlamacý ve diðer teknik personel önemli ölçüde etki saðlayabilir. Toplumsal 

derneklerini, ticaret odalarýný, özel felaket beceri ve siyasi anlayýþ, teknik uzmanlýk ve 

uzmanlýklarý taþýyan özel firmalarý,  deneyimden daha önemli olabilir (Drabek 

uygulanabilir özel felaket uzmanlýklarý 1984; Waugh 1996). 

taþýmayan özel firmalarý (ör. Ýnþaat firmalarý), Ýsim ve fonksiyon olarak FEMA'yý 

“iyi Samiriyeliler”in geçici gruplarý, ve taklit eðilimi olmasýna raðmen, eyalet acil 

trajediye sürüklenen fedakar bireyleri durum yönet imi  kuruluþlar ý  çeþ i t l i  

kapsayabilir. Bunlar, yardým saðlamak için þekillerdedir. Baþlangýçta, Sivil Savunma 

felaket alanýna yönelirler. Gönüllülük sisteminin bir parçasý olarak oluþturulan çoðu 

American acil durum yönetiminin temelidir ve eyalet kuruluþu, hala daha eyalet vali 

Acil Durumda Faal Milli Gönüllüler yardýmcýsýnýn ofisinde yer almakta ve Sivil 

Kuruluþlarý (NVOAD) gibi milli, bölgesel ve Savunma ofisleri veya kuruluþlarý olarak 

yerel sivil acil durum kuruluþlarý vardýr. Resmi adlandýrýlmaktadýr. Ancak, üstlendikleri 

görevliler, genellikle gönüllülerin yetiþeceðini Ulusal Güvenlik görevlerini de yansýtacak 

ve  kur tarma operasyonuna entegre  þek i lde ,  daha  çok  kuru luþun  i smi  

olacaklarýný düþündüklerinden kendilerini ve deðiþmektedir. Eyalet acil durum yönetimi 

diðerlerini riske atmazlar. kuruluþlarý genellikle, acil durum süresince 

Yerel acil durum yöneticilerinin önemli yerel kuruluþlarýn aktivitelerini koordine 

bir kýsmý ücretsiz gönüllüler veya yarý zamanlý etmek ve valiye acil durum yetkilerini 

çalýþanlardýr. Acil durum yönetimi kuruluþlarý kullanmada yardýmcý olmakla mükelleftir. 

da kurtarma sýrasýnda kendi küçük kadrolarýný Vali ve onun personeliyle yakýn iþbirliði içinde 

artýrmak için büyük miktarda gönüllüleri olma ihtiyacý eyalet acil durum yönetimi 

kullanabilirler. Yerel kuruluþlar normalde kuruluþlarýnýn valinin ofisinde veya yanýnda 

felaketlere “ilk karþýlýk verenler”dir, federal yer almalarýný teþvik eder. Etkili ve hýzlý 

kaynaklar yetiþinceye kadar ilk müdahaleyi iletiþimin gerekliliði açýktýr. Valinin etkisiz 

yapmak ve mal ve can koruyuculuðu olduðu veya büyük felaketlerle mücadelede 

yapmakla mükelleftirler. Felaket geçmiþi olan kararsýz kaldýðý zamanlarda ciddi sorunlar 

ve son kurtarma  deneyimleriyle büyük ortaya çýkabilir. Yetersiz bir mudahale ile 

þehirlerde ve eyaletlerde; vergi gelirinin bu tür iliþkili olarak acil durum sýrasýnda yetkililerin 

ihtiyaçlara daha çok yönlendirildiði zengin etkili politika ve programlarý gözardý 

kazalarda, ve kamu görevinin daha etmesinin siyasi bedeli  oldukça aðýrdýr. 

profesyonel ve halka karþý sorumlu olduðu Þehir ve eyalet düzeyinde süregelen 

eyalet ve belediyelerde  kuruluþlar problem, yerel kuruluþlarýn büyük ölçüde 

kendilerinden beklendiði  gibi  daha farklý kapasitelere sahip olmasýdýr. Bu, 

donanýmlýdýrlar. Diðer kamu kuruluþlarýnda özellikle felaket oluþtuðu zaman çok sýkýntý 

olduðu gibi acil durum yöneticisinin kiþilik ve doðurur veya kamu güvenliðini ciddi þekilde 

deneyimi yerel kuruluþlarýn kapasitesini tehlikeye atan bir risk oluþturur ve vatandaþlar 

belirler. Ýyi donanýmlý, uzman tek bir acil yerel kuruluþlara baðlý kalamazlar. Bazý   yerel 
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acil durum yönetimi kuruluþlarý; gönüllüleri, Yönetimi Bölümü, yerel ve bölgesel acil 

yarý-zamanlý koordinatörleri, yetersiz durum kuruluþlarýna, yerel kurtarma 

personeli, yetersiz teknik kaynaðý, diðer çalýþmalarýna yardýmcý olan ve yerel yetkilileri 

kuruluþlara ve genelde halka karþý eðiten coðrafi bilgi geliþtirme ve toplama 

otoritesizliðiyle tek-kiþi iþlevinden biraz Sistemi (GIS) veritabanýný içeren birtakým 

fazlasýna sahiptirler. Bazý yerel acil durum hizmet ler  sunar.  Diðer  eyale t lerde  

yönetimi kuruluþlarý ise tam tersine, son düzenlemeler deðiþiklik gösterir. Eyaletin 

teknoloji ürünü enformasyon sistemleri, büyüklüðü, vergi matrahý ve diðer kaynaklar, 

eðitimli ve deneyimli geniþ kadrolarýyla eyalet hükümeti içerisindeki uzmanlaþma, 

uzman kuruluþlardýr. Doðrusu, belirli risk ve hükümetin þekli, eyalet-yerel politikalarý, 

felaket durumlarýnda yerel kuruluþlar,  federal görevlilerin oryantasyonlarý ve hükümet 

ve eyaletlerdeki benzerlerinden daha fazla programlarýný uygulayacak topluluk, eyalet 

tecrübeye sahiptirler ve biraz daha fazla maddi acil durum yönetim sisteminin fonksiyonunu 

desteðe ihtiyaçlarý vardýr. Diðer bazý ve tüm etkinliðini etkileyen faktörlerdir. 

durumlarda ise, yerel kuruluþlar alabilecekleri 

tüm desteðe ihtiyaç duyarlar. Birbiriyle       Federal hükümetten yardým istendiði 

böylesine uyumsuz kapasiteleri, etkili bir acil zaman, eyalet valisi zarar ve ihtiyaç düzeyinin 

durum yönetimi çerçevesinde biraraya belgelendiði resmi bir baþvuru yapmalýdýr. 

getirmeye çalýþmak zorlu bir iþtir. Kurtarma Talep, hasar miktarýný içermeli ve ihtiyaç 

çalýþmalarýnda, bazý yerel otoriteler önemli duyulan yardýmýn cinsini belirtmelidir. FEMA 

görevler alamadýklarý veya ciddi zararlarý görevlileri bilgileri derler, Ulusal Güvenlik 

karþýlamakta baþarýsýz olduklarý ve can ve mal Bölümü Baþkaný yardým isteðini deðerlendirir 

güvenliðini riske attýklarý zaman bu siyasi bir ve Baþkan'a öneride bulunur. Baþkan talebi 

zorluk olabilmektedir. onaylar veya onaylamaz. Eðer talep 

onaylanmazsa zarar eyalet ve yerel 

       Bazý eyaletler yerel kuruluþlarý aktif kuruluþlarca ele alýnýr. Talep onaylanýrsa, bir 

olarak desteklerler. Örneðin, Kalifornia dizi federal kaynak hazýrlanýr, kamu ve sivil 

Eyaleti “standartlaþmýþ acil durum yönetimi maðdurlar nakdi ve/veya mali federal acil 

sistemi” (SEMS) uygular. SEMS'in çerçevesi, durum yardýmýndan yararlanabilir. Federal 

“her türlü durum ve koþul” modeli, kapsamlý acil durum yardýmýnýn verilmesi siyasi bir 

planlama yöntemleri, iletiþim aðlarý, eyalet- karar olmakla beraber yönetsel de olabilir. 

yerel ve yerel-yerel koordinasyonlarý için Baþkan destek için belgelenmiþ ihtiyaçlarý 

ortak bir zemin hazýrlar. Acil durum yönetimi, inceleyebilir, yardým vermemenin siyasi 

vilayet hükümetleri için yetkili “fonksiyonel maliyeti ile iliþkilendirebilir, yardým vermenin 

alan”dýr ve eyalet, yerel kuruluþlara verimli siyasi avantajlarýný deðerlendirebilir, ve çeþitli 

kaynak aktarýmýný garanti eden bölgesel diðer siyasi ve economik faktörler 

koordine birimlerine sahiptir. Belki de en d e k l e r a s y o n  y a y ý n l a n m a d a n  ö n c e  

önemlisi, SEMS acil durum kuruluþlarýna deðerlendirilebilir. Karar verilince, baþkanlýk 

ortak bir teknik literatür temin eder (bak. acil durum deklerasyonu bireysel ve toplumsal 

Winslow 1996). Florida Eyaleti Acil Durum desteði mevcut kýlar.
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3.0 Uzmanlýk Alaný Olarak Acil Durum 

Yönetimi • Hazýr bulunma acil durum yada bir felaket 

karþýsýnda nasýl müdahale edileceðinin 

“Her türlü durum ve koþul” yada kapsamlý acil planlanmasý ve daha etkin karþýlýk verme 

durum yönetimi modeli 1970'li yýllarýn olanaklarýnýn geliþtirilmesidir.

baþýnda Ulusal Valiler Birliði tarafýndan 

geliþtirilmiþ ve ardýndan FEMA tarafýndan • Mukabele olaðan üstü durumlar karþýsýnda 

uyarlanmýþtýr. Bu yaklaþým, acil durum verilen acil tepkidir. Beklenen bir felaket 

yönetimi faaliyetlerini, politikalarýný ve durumu karþýsýnda verilebildiði gibi felaketin 

programlarýný dört iþlevsel bölgeye ayýrmýþtýr: baþlamasýndan hemen sonra da verilebilir. 

göçmenlik, hazýr bulunma, mukabele ve 

kurtarma. Temel prensip yerel, eyalet ve • Kurtarma acil durum süresince hayatý 

federal hükümetlerin çeþitli durumlar normal haline döndürmek üzere sürdürülen 

karþýsýsýnda sosyal olaðanüstü durum faaliyetlerdir.

programlarý geliþtirebilmeleridir. Toplu 

t ah l i ye  p rog ramla r ý ,  i n san l a r ý  s e l  Bu model, tüm olaðanüstü durumlarýn 

t a þ k ý n l a r ý n d a n ,  s ö n d ü r ü l m e s i  g ü ç  b i r b i r i n e  b e n z e d i ð i n i  v e  s o s y a l  

yangýnlardan, tehlikeli madde atýklarýndan ve fonsksiyonlarýn her türlü risk durumuna 

hatta nükleer saldýrýlardan kurtarmak için uyacaðýný kabul etmez. Verilen tepkiler 

kullanýlabilir. Ýnsanlarýn kendi toplumlarýndan arasýnda programda benzerlikler olduðunu 

tahliye olmasý yada evlerinin ciddi þekilde gösterecek kadar ortak noktalar olduðu 

zarar görmesi gibi durumlarda toplu tahliye varsayýmýna dayanmaktadýr.

programlarý uygulanabilir. Vesaire. Ulusal 

güvenlikle alakalý, nükleer savaþ gibi 4.0 Acil Durum Yöneticilerinin 

olaðanüs tü  durumlarda  ge l i þ t i r i l en  Uzmanlaþmasý

programlarýn doðal ve teknolojik felaket 

du rumla r ýnda  da  ka r þ ý l ý k l ý  o l a r ak  Acil durum yönetimiyle ilgili en belirgin 

uygulanabilmesi beklenmektedir. Bu beklenti, eðilim acil durum yöneticilerinin görevlerinde 

acil durum yönetimi programlarýnýn çoðunun uzmanlaþmalarýdýr. Aralarýnda az yada hiç 

Savunma Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan temel eðitim almamýþ birçok yarý-zamanlý 

FEMA'ya transfer edildiði  dönemde, olasý her y a d a  g ö n ü l l ü  ç a l ý þ a n  a c i l  d u r u m  

felaket karþýsýnda farklý programlar yöneticilerinin hala daha var olmasýna karþýn, 

geliþtirmekten daha az maliyetli ve daha temel eðitim almýþ, iyi yetiþtirilmiþ acil durum 

mantýklýydý. yöneticilerinin saysýsý artmaktadýr. Federal 

Kapsamlý bir acil durum yönetimi Acil Durum Yönetimi Bürosu, acil durum 

modeli þu aktiviteleri içerir: yöneticileri örgütleri ve diðer sivil toplum 

ö r g ü t l e r i ,  m e s l e k  s t a n d a r t l a r ý n ý n  

• Göçmenlik felaket durumlarýndaki kayýplarý geliþtirilmesini teþvik etmiþler ve güvenilir 

önlemek yada azaltmak için tasarlanan meslek kimlik kartlarýnýn geliþtirilmesini 

faaliyetlerdir. desteklemiþlerdir. Bu konuda en önemli  belge
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Tescilli Acil Durum Yöneticisidir (CEM). • Amerikan Planlama Örgütü, profesyonel ve 

CEM  programý FEMA desteði ile Uluslararsý akademik planlamacýlarý temsil eder;

Acil Durum Yöneticileri Birliði tarafýndan 

uygulanmaktadýr. CEM olarak seçilebilmek • Amerikan Kamu Yönetimi Cemiyeti'nin Acil 

için, acil durum uzman yöneticilerinin Durum ve ve Kriz Yönetimi Birimi, acil 

alanlarýnda yeterli iþ deneyimine sahip olmasý, d u r u m  y ö n e t i m i  p r a t i s y e n l e r i n i ,  

eðitim ve öðrenim gerekliliklerini karþýlamasý, araþtýrmacýlarý, fakülte ve bu alanda kariyer 

mesleðinde faal olmasý, ve acil durum yapmaya hazýrlanan öðrencileri biraraya 

yönetiminin her alanýnda (ör. “her türlü durum getirir;

ve koþul” yaklaþýmý) becerisi olduðunu 

kanýtlayabilmesi gerekmektedir. Adaylar, •  Amerikan Pisikoloj ik Örgütü 'nün 

yazýlý sýnavý geçmek ve acil durum Olaðanüstü Durum Mukabele Aðý, olaðanüstü 

yönetimiyle ilgili deneyimlerini belgelemek durumlara katýlan pisikologlara tertibat saðlar 

zorundadýrlar. CEM belgesi giderek, büyük yada onlarýn interaksiyona etkilerini saðlar ve

þehirlerde, kýrsal bölgelerde, devlet 

dairelerinde ve bazý özel firmalarda ileri • Amerika Bayýndýrlýk Birliði'nin Acil Durum 

s e v i y e d e k i  a c i l  d u r u m  y ö n e t i m i  Yönetimi Konseyi, acil durum yönetiminden 

posisyonlarýnýn azami gerekliliklerinin sorumlu bayýndýrlýk memurlarýný temsil eder.

karþýlanmasýný zorunlu kýlmaktadýr.  Birçok 

ülke ayrýca CEM'i, tercihli meslek kartý olarak 5.0 Acil Durum Yönetimi Programlarý 

benimsemekte, ya da personelin özel olarak Standartlarýnýn Geliþimi 

eðitilmesini garantileyecek kendine özel 

programlar kurmayý tercih etmektedir. Can FEMA'nýn misyonuna, eyalet ve yerel 

kaybýnýn ve/veya mal mülk zararýnýn olduðu yönetimlerdeki kalkýndýrma faaliyetleri ile 

olaðanüstü durumlardaki zayýf performansýn asgari ve istenilen kapasiteyi belirlemek için 

siyasi ve yasal bedelleri vardýr. oluþturulan programlar dahil edilmiþtir. Eyalet 

Uzmanlaþma ayrýca artan sayýdaki Hazýrlýk Derecesi Kapasite Ölçümü (CAR) 

a þ a ð ý d a  i s i m l e r i  v e r i l e n  m e s l e k i  programý 1990 yýlýnda kapasite ölçümü ve  

organizasyonlarý tarafýndan da teþvik büyük felaketlere karþý eyaletin hazýrlýk 

edilmektedir çabalarýný artýrmaya yönelik olarak 

oluþturuldu.  

• Ulusal Acil  Durum Yönetimi Örgütü, Ulusal Yangýndan Koruma Cemiyeti, 1990'lý 

genellikle eyalet acil durum yönetimi birimleri yýllarýn baþýnda resmi ve özel yönetim 

ve yöneticilerini temsil eder; programlarý için bir dizi standartlar 

geliþtirmeye baþladý. NEPA 1600 olarak 

• Uluslarasý Acil Durum Yöneticileri Örgütü, belirtilen bu standartlar, uzman kuruluþlar ve 

genellikle Amerikadaki ve diðer ülkelerdeki devle t  kurumlar ý  taraf ýndan uygun 

artan sayýdaki yerel acil durum yöneticilerini bulunmuþtur. NEPA 1600 standartlarý genel 

temsil eder; olarak özel sektör ve sivil toplum örgütleri  

için  tasarlandýðýndan   dolayý, eyalet  ve  yerel
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yönetim programlarý için de standartlar E M A P,  a c i l  d u r u m  y ö n e t i m i  

oluþturulmasý amacýyla Acil Durum Yönetimi “programlarýný”, tehlike yönetimi ve felaket 

Akreditasyon Programý geliþtirilmiþtir. EMAP operasyonlarýna katýlabilecek bütün kamu, 

etkin uygulamalar yapýlmasýný cesaretlendiren özel ve sivil toplum örgütleri olarak çok geniþ 

gönüllü bir akreditasyon sürecidir. EMAP anlamda tanýmlar. EMAP sadece acredite 

Komisyonu 2002 yýlý Ocak ayýnda toplanmýþ a c e n t e l e r i  d e ð i l ,  f o n k s i y o n l a r ý n  

ve 2002 yýlý Nisan ayýnda  ilgili standartlarý yürütüldüðünü temin eden tüm etmenler ve 

yayýnlamýþtýr. 2007 yýlý Nisan aynýnda, paydaþlar üzerinde odaklanýr.  Ayrýca, 

Arizona, Florida, Ýllinois, Massachusetts, A m e r i k a n  K o n g r e s i ' n e  s u n u l a n  

Montana, New York, Kuzey Dakota, finansmanlarýn etkin kullanýmýný temini 

Pennsylvania ve Virginia eyaletleri ile etmek için Ulusal Güvenlik programlarý 

Columbia eyaleti (washington, eyaleti)  standartlarýnýn kabülünü içeren birkaç yasa 

akredite oldular. Jacksonville/Duvak þehri tasarýsý bulunmaktadýr. 

(Florida) ve Doðu Baton Rouge (Lousiana) 2007 Yýlý Mart ayýnda FEMA'nýn 

belediyeleri de ayrýca akredite oldular. EMAP Ulusal Acil Durum Eðitim Merkezi'nde, acil 

standartlarýnýn (EMAP, 2007) tümünü durum yönetimi rollerini tanýmlamak ve acil 

karþýlamadan önce birkaç konuya deðinilmek durum yönetimi ilkelerini belirlemek 

koþulu ile beþ ayrý eyalet programý da þartlý amacýyla  yuvar lak  masa  toplant ýs ý  

olarak akredite oldu. EMAP standartlarý ayrýca düzenlenmiþtir. Bu toplantý sonrasýnda sekiz 

akredeite olmak istemeyen programlar için de ilkeden oluþan bir liste oluþturulmuþtur:

ölçüt olarak kullanýlmaktadýr. 

Kapsamlý - acil durum yöneticileri, 

EMAP standartlarý þunlarý içerir felaketlerle alakalý olan tüm tehlikeleri, 

aþamalarý, paydaþlarý ve etkileri dikkate alýr ve 

• Program Yönetimi gözönünde bulundurur. 

• Yasalar ve Makamlar

• Tehlike Tesbiti ve Risk Deðerlendirmesi • Aþamalý - acil durum yöneticileri, gelecekte 

• Tehlikenin Hafifletilmesi olabilecek felaketleri tahmin eder ve felakete 

• Kaynak Yönetimi dayanýklý ve felaket esnekliðine sahip 

• Planlama toplumlar oluþturmak amacýyla koruyucu ve 

• Yönetme, Kontrol ve Koordinasyon hazýrlýk nitelikli önlemler alýr.

• Ýrtibat ve Uyarý

• Faaliyetler ve Prosedürler Birleþtirilmiþ - acil durum yöneticileri 

• Lojistik ve Olanaklar devletin tüm düzeylerinde ve toplumun temel 

• Eðitim esaslarý arasýnda en üst seviyede birliði 

• Tatbikatlar, Deðerlendirmeler ve Düzeltici saðlamakla sorumludur.

Önlemler

• Kriz Ýrtibatlarý, Milli Eðitim ve Enformasyon Ýþbirliði - acil durum yöneticileri, kiþiler ve 

• Maliye ve Yönetim organizasyonlar arasýnda güven tesis etmek, 

takým ruhunu savunmak, fikirbirliði saðlamak 
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ve iletiþime yardýmcý olmak için esaslý ve odaklaþanlar göreceli olarak çok daha azdýr. 

samimi iliþkiler yaratýr ve bu iliþkileri sürdürür. En çok bilinen iki sosyal bilimler merkezi 40. 

yýlýný henüz kutlayan Delaware Üniversitesi 

• Koordinasyon - acil durum yöneticileri, tüm Felaket Araþtýrma Merkezi ile Kolorado 

ilgili paydaþlarý ortak bir amaç etrafýnda Üniversitesi'nde yer alan Doðal Afet 

örgütler. Merkezidir. Son on yýlda, çevresel tehditlerle 

ilgili merkezler nerdeyse her eyalette açýlmýþ 

• Esneklik - acil durum yöneticileri, felaketten ve terrör karþýtý federal çabalarý destekleyen 

kaynaklanan sorunlarýn çözümü için yaratýcý daha uzmanlaþmýþ merkezler geliþtirilmiþtir.

ve yenilikçi yaklaþýmlara istinat eder. Bu 1984 yýlýnda, Federal Acil Durum 

durum özellikle felaketlerden sonra, önceden Yönetim Ýdaresi (FEMA) bilim adamlarýyla 

tanýmlanan yaklaþýmlarýn mevcut olan durum kamu yönetimi, siyasi bilimler ve ilgili 

karþýsýnda yetersiz kalabilmesidir. disiplinlerdeki araþtýrmalarý teþvik etmek 

üzere yatýrýmlar yapmýþtýr.Yaklaþýk 30 bilim 

• Uzmanlýk - acil durum yöneticileri, eðitim, adamý FEMA ve Halkla Ýliþkiler ve Yönetim 

öðretim, deneyim, etik uygulama, kamu Fakültelerinin Ulusal Birliði tarafýndan 

yönetimi ve sürekli geliþime dayanan bilim ve Maryland, Emmitsburg'taki Ulusal Acil 

bilgi tabanlý yaklaþýmlara itibar eder. Durum Yönetim Eðitim Merkezi'nde yer alan 

2 haftalýk çalýþma gruplarýna davet edilmiþtir. 

• Riske dayaylý - acil durum yöneticileri, Bu bilim adamlarýndan birçoðu bugün halen 

saðlam risk yönetimi prensiplerinden: tehlike  acil durum yönetimi araþtýrmalarýnda öne 

tesbiti, risk analizi, ve etki analizinden çýkmaktadýrlar. Bu Çalýþma grubunun bir 

faydalanmaktadýr. Öncelikler ve kaynaklar bu ürünü de Amerikam Kamu Yönetimi 

yöntem üzerine devredilmektedir. Cemiyet i 'nde Aci l  Durum Yönet im 

Bölümü'nün oluþturulmasýdýr.

Taným,  misyon ve vizyon, ve ilkeler uzman ve 1990'lý yýllarda, FEMA,  üniversiteler 

akademik gruplar arasýnda tartýþýlacaktýr. ve kolejlerdeki acil durum yönetimi 

öðrenimini teþvik etmek üzereYüksek 

6.0 Üniversite Araþtýrma Merkezleri ile Öðrenim Projesini kurmuþtur. 1995 yýlýnda 

Akademik Programlarýn Artan Rolü Amerika'da acil durum yönetimi alanýnda 

sadece 3 adet lisans programý ve iki sertifika 

Son on yýlda, temel ve uygulamalý programý mevcuttu.

araþtýrmalara odaklanan üniversitelerin sosyal 2006 yýlýnda 127 program mevcut olup bunlar;

bilimler araþtýrma merkezlerinin sayýlarýnda • 43  sertifika

hýzlý bir artýþ da mevcuttur. • 32 (2 yýllýk) yüksek okul 

Rüzgar ve su mühendisliði konularýna, • 15 (4 yýllýk) lisans

yapýsal konulara, meterolojiye, jeo fizik • 31 ilgili master 

rizikolarýna, ve risklerin diðer teknik açýlarýna • 6 ilgili doktora, biri özellikle acil durum 

odaklaþan birçok üniversite araþtýrma merkezi yönetimini içermektedir.

mevcutken sosyal bilimler konularýna 
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Halen, en az 61 ulusal güvenlik akademik kaynaklarý terrör karþýtý programlara kaymýþtýr. 

programý, 9 insani yardým programý ile 14 FEMA diðer DHS daireleri ile fon için rekabet 

kamu saðlýðý veya ilgili týbbi programlar da etmekte ve sorumluluklarýndan bazýlarý diðer 

mevcuttur. dairelere kaymaktadýr. Bazý eyalet ve yerel 

(Blanchard, 2006) yönetimler acil durum yönetim ofislerinden 

Proje  ayrýca “kamu yönetimi ve acil ayrý, genellikle kendi polis birimlerine baðlý 

durum yönetimi” den “Felaketin sosyal k e n d i  u l u s a l  g ü v e n l i k  o f i s l e r i n i  

boyutlarý”na, “Bütünssel felaket  telafisi” ne oluþturmuþlardýr. Eyaletler arasý ve daireler 

kadar 22 prototip kursun, kitaplarýn ve diðer arasý koordinasyon oldukça ciddi bir sorun 

eðitim materyallerinin geliþimini finanse olup acil müdahale yönetim ofisleri genellikle 

etmektedir. terrörist tehlikesi ile ilgilenen programlara 

müdahil olmamaktadýr. Bundan sonra gelecek 

7.0 SONUÇLAR büyük doðal veya teknolojik felaket ulusun 

afetle mücadele kapasitesinin hala daha yeterli  

1990'lý yýllar boyunca, Amerikan acil durum olup olmadýðýnýn anlaþýlmasýný saðlayacaktýr.

yönetiminde kriz ve felaketlere yönelik  

olarak yapýlan idari eylemlerden, idari Referanslar

yardýmlarla yapýlan kamu eylemlerine doðru 

önemli bir geçiþ vardýr.Kendine güven teþvik Blanchard, B. W. 2006. “FEMA Higher 

edilmiþtir. Felaket eylemleri ve  telafiden çok E d u c a t i o n  P r o j e c t ”  

tehlike hafifletme vurgulanmýþtýr. Toplumlarý (

“felaket-direnç” ve “felaket-esnek” yapan ).  Accessed 30 March 2007.

programlara daha çok yatýrým teþvik edilmiþtir. Emergency Management Accreditation 

Tehlike hafifletme sürdürülebilen geliþme ile P r o g r a m  ( E M A P ) .  2 0 0 7 .   

birleþtirilmiþtir. Ýdari programlar düzenleyici ( ) .   

olmaktan çok daha iþbirlikçi ve paylaþýmcý Accessed 30 March 2007.

hale gelmiþtir. FEMA ve diðer daireler tehlike International Association of Emergency 

hafifletme hususunda uzlaþýya varmýþlar ve Managers. 2007.  “CEM Certification” 

kolay bir þekilde düzenlemeler vasýtasýyla ( ).  Accessed 11 

uymaya zorlamak yerine yerine hafifletme March 2007.

programlarýnýn adaptasyonu için teþvikler National Academy of Public Administration. 

önermiþlerdir. 1993. Coping with Catastrophe: 

11 Eylül saldýrýlarý Amerikan acil Building an Emergency Management 

durum yönetim sistemini önemli ölçüde System to Meet People's Needs in 

deðiþtirmiþ ve etkisi belirsizdir. Örgüt yapýlarý Natural and Manmade Disasters. 

deðiþmiþtir. Örgüt metodlarý deðiþmiþtir. Washington, DC: NAPA, February.

Ulusal Güvenlik Bölümü doðal ve teknolojik Waugh, W.L., Jr., 2000. Living with Hazards, 

tehlike ve felaketler veya hatta iç terrörizmden Dealing with Disasters. Armonk, NY: M.E. 

çok uluslararasý terrörist -dýþ tehditler- Sharpe Publishers.

þiddetine yoðunlaþmýþtýr. Mali ve insan Waugh, W.L., Jr., and G. Streib. 2006.  

http://training.fema.gov/EMIWeb/edu

h t t p : / / w w w. e m a p o n l i n e . o rg

http://www.iaem.com
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Waugh, W.L., Jr., and G. Streib. 2006.  

Collaborative Leadership for Effective 

Emergency Management .  Publ ic  

Administration Review 66 (December).

Winslow, F.E. 1996. “Intergovernmental 

Challenges and California's Approach 

to Emergency Management.” In 

Disaster Management in the U.S. and 

Canada, eds. R.T. Sylves and W.L. 

Waugh, Jr., Springfield, IL: Charles C 

Thomas Publishers.
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Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nde Afet Kontrol Araþtýrma Merkezi'nde profesör 

olarak görev yapmakta ve  yeni ve ileri teknolojiye dayalý olarak Afet Önlemede sosyal 

yeniliklerle çok aktif þekilde  katkýda bulunmaktadýr. Depremelerin sebep olduðu  insani ve 

fiziki zararý çok önemli ölçüde azaltmaya yarayan Erken Uyarý Sistemi'nin uygulanmaya 

konmasý yönünde çabalarý vardýr. Japonya'daki bir yerel hükümetin Deprem felaketini 

önleme komitelerinde önemli görevler üstlenmekte ve Deprem Felaketinin  vatandaþlar 

üzerindeki etkisini  azaltmaya yönelik anlaþýlabilir bilgi saðlamaya yarayacak  faaliyetler 

yürütmektedir. Baþlýca ilgi alanlarý Deprem Mühendisliði ve Deprem Afet Önleme üzerine 

olup bu konularda birçok yayýný bulunmaktadýr.

Okullarda Afetleri Önlemek Ýçin Erken Ýkaz Sistemi Uygulanmasý 

Deprem Erken Uyarý Sistemi gibi Japonya'daki devlet çapýndaki deprem gözlem 
þebekelerine dayalý sofistike yüksek teknoloji, çeþitli alanlarda, deprem zararýný azaltmak için 
uygulanabilir. Yazarlar, okullarda olaðanüstü durumu önlemek için Gerçek-Zamanlý Deprem 
Bilgisi (RTEI) uygulamasýný geliþtirdiler.

1 GÝRÝÞ için çok kullanýþlýdýr. Kaynaklarýnýn yanýnda 

depremleri fark edebilecek sistemler, ve 
Zararý azaltmak için bazý ülkeler, þu anda, þiddetli zemin sarsýntýsý baþlamadan önce 

þiddetli zemin sallantýsý meydana gelmeden uyarý yapabilecek sistemler yer almaktadýr ve 
önce (ör. Erdik,2006) deðerli temel zaman Japonya (Negishi et al, 2006), Meksika ve 
birimini önerebilecek Gerçek Zamanlý Tayvan'da geliþmektedir. Güney California 
Deprem Bilgisini (RTEI) kullanan, Deprem ve Ýstanbul gibi yerlerdeki yerel depremler 
Erken Uyarý Sistemlerini kullanýyor. için benzeri sitemler çalýþýlmaktadýr. 
Gerçektir ki; EEWS, zarar görmüþ raylarýn Bir milyon nüfusu olan Japonya'nýn 
üzerinden geçmeden trenleri durdurarak, Sendai þehri, yakýn gelecekte olmasý çok 
asansörleri boþaltarak vs. hayat kurtarabilir. yüksek muhtemel olan subduction zone 

EEWS, özellikle, ( subduction) depremler (bindirme zonu) depremi,  Miyagi  Ken  Oki 
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Depremi ile çok þiddetli þekilde sallanabilir. usülleri ile kapsamlý EEWS geliþtirilmiþtir. 

Bu þehirde, S- dalgalarý birçok yere ulaþmadan Eðitim usulü için eþyalar, okulun ve yerel 

yaklaþýk 15 saniye önce erken uyarý yapýlabilir. toplumun iþbirliði doðrultusunda hazýrlanacak. 

Sadece bu deðil, insanlarý ve maddi zararý 

önlemek için çeþitli uygulamalar gözönünde 2 SÝSTEMÝN ANA ÇÝZGÝLERÝ

bulundurulabilir. RTEI ilkesi Fig.1'de 

gösterilmektedir. Þekil 2, EEWS þemasýný göstermektedir. 

Önem ve hypocenter hakkýndaki bilgi, uydu 

Yazarlar, EEWS'yi geliþtirdiler ve Sendai veya devlet çapýndaki  JMA-NIED deprem 

bölgesindeki Nagamachi Anaokulu'nda bir þebeke sistemlerine dayalý IP-net forumu 

uygulama (kanýt) testi gerçekleþtirdiler. Japon Metroloji Ajansý (JMA) yolu ile 

( M o t o s a k a ,  2 0 0 4 ,  M o t o s a k a  e t  gönderilir.  Bilgi, öðretmen odasýndaki alýcý 

al,2006)EEWS'nin fikirleri þunlardýr: þiddetli bilgisayara gönderilir. Bilgisayar, S-

sarsýntý meydana gelmeden önce uyarý dalgasýnýn ulaþmasýný ve beklenen sismil JMA 

yapmak, bölgeye ulaþan S-dalgalarý için yoðunluðunu tahmin eder. Bu bilgiye dayalý 

zamaný kýsaltmak, ve zemin hareketinin olarak, yayýn sistemi, okulun tüm bölgelerine 

beklenen sismik yoðunluðunu tahmin etmek. uyarý sesini gönderir. Ses/görüntü uyarý bilgisi, 

her sýnýftaki TV alýcýsýna gönderilir. 

Hükümet bütçesi tarafýndan finanse edilen, 

2004'ten 2006'ya olan mali yýllarda, uygulama Okullara yerleþtirilen erken uyarý 

testi, Japonya'nýn Miyagi bölgesinde Geniþ sisteminin üç fonksiyonu vardýr: 

Alan Þebekesi (SWAN) kullanan  üç anaokulu 

ve bir ortaokulda da uygulandý. 1) Tahliye þekli

2) Alýþtýrma (staj) þekli

3) Eðitim þekli

Ta h l i y e  þ e k l i ,  ö ð r e n c i l e r i n  v e  

öðretmenlerin güvenliðini saðlar ve beklenen 

yoðunluk belirli bir yoðunluktan fazla olduðu 

zaman, örneðin spikerler yolu ile uyarý yapan 

ve ekranda uyarý görüntüsü gösteren  JMA IV 

ÞEKÝL. 1Deprem Erken Uyarý Bilgisi  ve (Þekil 3), onlarý tahliye için ikna eder. 

Miyagi-ken Oki Depremi Ýlkesi Alýþtýrma (staj) þekli, III'den daha az 

yoðunluðu olan JMA ile depremler için erken 

Bu bölüm, 'Bölgesel Deprem Olaðanüstü uyarý yaparak tahliye tatbikatlarý için 

Bilgisi Ortak Kullanýmý ve yaklaþan Miyagi- fonksiyon saðlar.Her iki durumda da, tatbikat, 

ken Oki Depremine karþý Felaket Önleyici öðretmenin olmadýðý zaman öðrencilerin 

Ýlerleme Stratejisi' isimli projenin bir güvenliðini saðlamak için ses yayýnýna dayanýr. 

bölümüdür. Ortak Kullanýmý projenin bir 

kýsmýdýr. Bu projede, Eðitim ve Eðitim 
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Fig.1 Principle of earthquake early warning information and Miyagi-ken Oki earthquake 
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Eðitim þekli, depremin zararlarýnýn resimlerini 

ve deprem sýrasýnda insan ve yapýsal davranýþ 

canlandýrmasýný gösteren' Statik ekran' ve 

'Dinamik Ekran' þekillerini öngörür. (Þekilb4)

4) Tahliye tatbikatýndan sonra, öðrenciler, 

akýllarýnda önemli etkiler býrakan ekranlarý 

kullanarak, depremlerle ilgili benzeri tecrübe 

edinebilirler. 

    Þekil 4.  Dinamik   Ekran    Þekli   Örneði:  Sýnýfta  
deprem sarsýntýsý canlandýrmasýEEWS'nin okullarda uygulanmasý, RTEI 
3 A N A O K U L D A U Y G U L A M A k u l l a n ý m ý  i ç i n  s o s y a l  e s a s l a r ý n  
TESTÝ VE SÜRESÝgerçekleþmesini etkiler ve öðretmenlerin ve 

Sendai'deki Nagamachi Anaokulundaki öðrencilerin güvenliðini saðlar. 
uygulama testleri, EEWS'nin kuruluþu ile 

Þubat 2004'te baþladý. Tahliye tatbikatlarý her 

yýl üç kere yapýlmaktadýr. Sistem, uygulama 

testleri yolu ile, geri bildirime ve okuldaki 

görevli öðretmenler ve yazarlar arasýndaki 

tartýþmalara dayalý olarak deðiþtirildi. Önemli 

noktalar þunlardýr:

1) geri sayým boyunca ses duyurusunun 

içeriðinin deðiþtirilmesiÞekil 2. Okullardaki Deprem Erken Uyarý 
2) Anaokulundaki öðrenciler için uygun Sistemi Çizelgesi
kelimeler

3) Uyarý sesinin deðiþtirilmesi

4) Okullarda yayýn sistemlerine baðlanma 

ve kesintisiz gücün eklenmesi

5) kullanýcýlarýn sesini kaydeden yayýn 

içeriði fonksiyonu. Daha fazla detay 

Motosaka, 2004'e hitap etmektedir. 

Sistemi kullanan tahliye tatbikatlarý, 

beklenen Miyagi-Ken Oki depremi için S-

dalgasý ulaþana kadar 15 saniyeyi gözönünde 

bulundurarak gerçekleþtirildi.

Þekil 3 Depremler sýrasýndaki görüntü 
EEWS'siz önceki tahliye tatbikatlarýna akýþý

nazaran, öðrenciler, sýra altýna sýðýnma gibi 

tahliye faaliyetlerinde, psikolojik bir surplus 

göstermektedir. 
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Ö ð r e t m e n l e r ,  a y r ý c a ,  t a h l i y e  
Tablo 1  Tahliye sýrasýndaki farklý noktalar

endüksiyonunda, kaçýþ yollarýnýn týkanýklýðýný 

önlemek için kapýlarýn açýlmasýnýn ve cam 

kýrýlmasýndan dolayý yaralanmayý önlemek 

için perdelerin kapatýlmasýnýn yararlarýný 

belirtirler.  (Þekil  5)

E E W S  s a h i p  o l m a y a n l a r  i l e  

karþýlaþtýrýldýðýnda, tahliye akýþýndaki farklý 

noktalar Tablo 1'de gösterilmektedir. 

Öðretmenlerin ve öðrencilerin hareketlerinin 

farklý noktalarý Tablo 2'de gösterilmektedir. 
Tablo 2  Öðretmenlerin ve öðrencilerin 

faaliyetlerindeki farklý noktalar2004'ten 2006'ya kadar olan mali yýllarda, 

uygulama testi,  Japonya'nýn Miyagi 

bölgesindeki  üç anaokulunda ve bir 

ortaokulda, Miyagi-ken Oki Depremine karþý 

Deprem Felaketini Önleyici proje olarak 

gerçekleþtirildi. 

Eðitim þekli için olan eþyalar, okul ve yerel 
toplumun iþbirliði yolu ile hazýrlanacak.

25 Nisan 2005 tarihinde yapýlan tahliye 
taliminden sonra, 1'nci sýnýf öðrenciler 
dýþýndaki tüm öðrencilere yönelik anket 
araþtýrmasý, Nagamachi Ýlkokulu'nda yapýldý. 
Tablo 3, 5 soru ve her sorunun cevaplarýna 
iliþkin sonuçlarý göstermektedir. Sonuçlar, 
ilkokulun alt, orta ve üst sýnýflarýna göre Þekil 5 Erken uyarýnýn etkisi (NHK 
sýralanmýþtýr.Haberinden 23/04/2004 sonra)

Tablo 3'de, aþaðýdaki noktalar gözlenebilir:

      1) Yayýnla ilgili sonuçlar, alt sýnýftaki 

öðrencilerin %80'inin yayýný iyi anladýðýný 

göstermektedir. Bu, sesin ve kelimelerin açýk 

ve uygun olduðu anlamýndadýr. 

      2) Yayýnýn içeriðine gelince, alt sýnýftaki 

öðrencilerin %90'ý anlamý kavramýþtýr. Bu, 
ekil. 6 Ara s ras nda tahliye taliminin erken uyarý sistemi ile verilen bilgi                

durumu ve kelimelerin,  onlar    için    anlaþýlýr  olduðu

  

 

 
 Pupils can duck 
under desks 
within 5s  

 

Psychological  
surplus 

 in evacuation 

Effectiveness in 
evacuation 
induction 

 

 

Aþama  Sistemi kullanmadan talim  Sistem ile talim 

 

Sarsýntýdan önce  

Sarsýntý için haber vermeme Sarsýntýdan önce deprem 

dalgasýnýn geldiðini gösteren 

uyarý alarmý  

 

Sarsýntý sýrasýnda  

Öðretmenler, esas tahliye 

faaliyetini öðrencilere 

gösterir. 

Sistem, temel tahliye 

faaliyetini ve sarsýntý için 

beklenilen zaman süresini 

gösterir 

 

 

Sarsýntýdan sonra 

Öðretmenler, öðrencilere 

masalarýnýn altýndan 

çýkmalarý için talimat verir. 

Okul bahçesini tahliye için 

hazýrlamak  

Sistem, masalarýnýn altýndan 

çýkan öðrencileri gösterir 

 

Aþama  Sistemi kullanmadan talim  Sistem ile talim 

Sarsýntýdan önce  Öðrencilere ve öðretmenlere 

yönelik belirli faaliyet yok  

Öðrenciler kep giyerler ve 

masanýn altýna girerler. 

Öðretmenler, tahliye için 

kapýlarý açarlar ve perdeleri 

kapatýrlar.   

Sarsýntý sýrasýnda  Öðrenciler kep giyerler ve 

masanýn altýna girerler. 

Öðretmenler, tahliye için 

kapýlarý açarlar ve perdeleri 

kapatýrlar.   

Masa altýnda tahliye 

duruþuna devam edilir 

Sarsýntýdan sonra Öðrenci ve öðretmenler, okul 

bahçesine taþýnýr.  

Öðrenci ve öðretmenler, okul 

bahçesine taþýnýr. 
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         anlamýndadýr. okul gruplarýný baðlayan intranet, Þekil 7'de 
3) Erken uyarýya gelince, üst sýnýftaki gösterildiði þekilde kullanýlabilir. Deprem 

öðrencilerin %90'ý, sarsýntý dalgasý Erken Uyarý Sistemleri'nin okullara hýzla 
gelmeden 15 saniye önce verilen yayýlmasý için önemli olan þey, her okuldaki 
anonsun etkisini hissettiler. Hatta, alt mevcut internet aðýný ve mevcut yayýn 
sýnýftaki öðrencilerin %70'i etkisini ekipmanýný etkili bir þekilde kullanmaktýr.
hissetti.

4) Sarsýntý süresi ile ilgili olarak, üst Yazarlar,  Miyagi bölgesinin Eðitim 
sýnýf taki  öðrenci ler in birçoðu,  Komi tes i 'ne ,  Deprem Erken  Uyar ý  
kendilerini psikolojik olarak güvende Sistemleri'nin okullarda daha hýzlý bir þekilde 
hissetmiþlerdir. yayýlmasýna olanak verebilecek Gerçek 

5) Erken uyarý sisteminin deprem tahliyesi Zaman Deprem Bilgisi'ni göndermek için 
için etkili olduðu, tüm öðrenciler Miyagi SWAN'ýn kullanýlmasýný önermiþtir. 
tarafýndan düþünülmektedir sonucuna Mart 2007 itibariyle, yaklaþýk 100 bölge okulu 
varýlabilir. ve 24 yerel hükümetin yaklaþýk 100 ilk ve 

ortaokulu Miyagi SWAN'a baðlandý. 
Tablo 3  Öðrencilere yönelik anket 

araþtýrmasýnýn sonuçlar Sendai Batý Yüksek Okulu, Miyagi SWAN 

kullanýlarak bir örnek test için seçildi. Tahliye 

ve Eðitim Modu olan özel bir alýcý ve Eðitim 

Modu olan bir PC, yukarýda bahsedilen okula 

yerleþtirildi ve hesaplanmýþ harcanan zaman 

ve tahmini yoðunluk, çýktý olarak okulun 

yayýn sistemine gönderildi.  PC'nin, Tahliye 

ve Eðitim     Modu    için   görüntü     iþlevleri 

vardýr.  JMA'dan çýkan  RTEI,  PC  

aracýlýðýyla bir televizyona  transfer  edilebilir. 

(referans Þekil 8)

2006 mali yýlýnda, JMA'dan çýkan RTEI'nýn 

alýcýsý, Miyagi SWAN vericisinin donatýldýðý 
OKULLARIN GENÝÞ ALAN AÐINI VE eðitim öðrenim merkezine kuruldu. Bilgi, 
ÖRNEK TESTÝNÝ KULLANAN BÝR Miyagi SWAN'a baðlý bir model okuluna 
G R U P Ö Ð R E N C Ý Y E  Y Ö N E L Ý K  gönderildi. Felaketleri Önleme Eðitimi'ne 
DEPREM ERKEN UYARI SÝSTEMLERÝ yönelik materyaller, her sýnýfa, audio visual 

sýnýflara gönderilir ve bildiri olarak daðýtýlýr.
Deprem Erken Uyarý Sistemleri'ni okullara Mart 2007'de, SWAN kullanan geliþmiþ 
yaymak için, okullar arasýnda eþitsizliðe Deprem Erken Uyarý Sistemleri kullanýlarak, 
neden olmamak amacýyla, Yerel Hükümet'in model okul olan Sendai Batý Yüksek 
Eðitim Komitesi'ni gözönünde tutmak Okulu'nda bir tahliye talimi yapýldý.
önemlidir. Bu nokta gözönünde tutularak, Japonya'dak i her  bölge  hükümetinin, Miyagi 

Sorular  Sýnýflar  Evet (%)  Nötr (%) Hayýr (%) 

Alt 21 52 27 

Orta 22 51 27 

S1: Uyarý yayýný sýrasýnda þaþýrdýnýz 

mý? 

üst  18 41 41 

Alt 88 8 4 

Orta 89 6 5 

S2: Yayýnýn içeriðini yakalayabildiniz 

mi? 

üst  95 3 2 

Alt 79 16 5 

Orta 91 7 2 

S3: Yayýnýn anlamýný kavradýnýz mý? 

üst  96 3 1 

Alt 68 30 2 

Orta 72 29 9 

S4: Deprem olmadan, 15 saniyelik 

erken uyarýyla tahliye hareketini 

sakin karþýladýnýz mý? üst  89 8 3 

Alt 51 38 11 

Orta 63 31 6 

S5: Deprem sarsýntýsýnýn kýsa zaman 

sonra biteceðini bilseydin, kendini 

güvende hisseder miydin? üst  82 15 3 
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SWAN'a benzeyen intranetleri olduðu Etkiyi artýrmak için, okul ve toplum 

belirtilmiþtir. Örnek test, okullardaki Deprem arasýnda iþbirliði yapýlarak afet önleme, 

Erken Uyarý Sistemleri'nin daha hýzlý bir bir eðitim bilgisi haline getirilmesi 

þekilde yayýlmasýný teþvik eder. tavsiye edilir.    

4) Bu metinde tanýmlanan üç iþlevle 

birlikte, ek iþlevler, Deprem Erken 

Uyarý Sistemleri'nin ek deðerini 

artýrmak için göz önünde tutulabilir. 

Okul binalarýnýn sismik performansýný 

ve güvenliðini doðrulamak, deprem 

izleme sistemleri baðlayarak eklenebilir. 

Afe t  önleme,  suç  önleme i le  

birleþtirilebilir. Her ikiside, okul ve 

ekil.8 Miyagi SWAN kullanan okullardaki toplum arasýnda yapýlacak iþbirliði ile 

deprem erken uyar sisteminin ematik figr artýrýlabilir.

5) Dünya Saðlýk Organizasyonu'nun üç 

5 SONUÇLANDIRICI AÇIKLAMALAR saðlýk kavramý: Zihin saðlýðý, Sosyal 

saðlýk ve Fiziksel saðlýk, afet önleme 

Okullarda, Deprem Erken Uyarý Sistemleri eðitimine yönelik temel olacaktýr. Bu 

kullanýmýný teþvik etmek, yaymak, ve kavrama dayanarak, felaket önleme 

geliþtirmek için yapýlan örnek testlerden elde eðitimi, tehlikeyi hissedebilme, 

edilen bulgular aþaðýdaki gibidir: b i rarada  olmayý  kavrayabi lme 

kabiliyetlerini ve felaketlere hýzla tepki 

     1) Deprem olurken zaman tahmin verebilme kabiliyetini artýran olarak 

edilemediði dikkate alýnýrsa, mevcut okul düþünülecektir.

yayýn donanýmý kullanýlarak yapýlan ses 

transmisyonu, okullardaki Deprem Erken TEÞEKKÜR

Uyarý Sistemleri'nin yaygýnlaþtýrýlmasý için en 

etkilisidir. Mevcut TV setleri, görüntü Bu metinde tanýtýlan Nagamachi Ýlkokulu'nda 

transmisyonlarý için de ayrýca kullanýlabilir. gerçekleþtirilen örnek test, Eðitim, Kültür, 

Mevcut donanýmýn kullanýlmasý, düþük fiyatta Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý (MEXT) 

sistemin yaygýnlaþtýrýlmasýna neden olur. tarafýndan kurulan “Gerçek Zaman Deprem 

2) Gerçek zaman deprem bilgisinin tüm B i l g i s i  k u l l a n ý l a r a k  Y ü k s e k  Ve r i  

okullara gönderilmesi için, okullarýn Transmisyonu'nun Geliþtirilmesi” adlý öncü 

WAN'ý, tamamen yerel hükümetin projenin bir uygulamasý olarak yerine 

eðitim komitesi gözetimi altýnda etkili getirilmiþtir.  Yeryüzü ve Afet Bilimi Ulusal 

bir þekilde kullanýlabilir. Enstitüsü (NIED), öncü projeyi yürüttü. 

3) Ýlkokulun bölge alanýnýn felaket önleme Yazarlar, önce projeyle ilgilenen herkese 

haritalarý ve afet taklidi tasvirleri, teþekkür eder. Okullardaki Deprem Erken 

sistemin eðitim moduna dahil edilebilir. Uyarý Sistemleri'nin  kapsamlý  örnek  testleri, 
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Miyagi-ken Oki depremine karþý deprem 

felaketini önlemeye yönelik MEXT tarafýndan 

finanse edilmiþ, Sendai, Ohsaki, Ishinomaki 

ve Shiroishi Þehirleri'nin “Bölgesel Deprem 

Felaket Bilgisi ve Önceden Felaket Önleme 

Strateji Ortak Kullanýmý” adlý projenin 

konularýndan bir tanesidir. Yazarlar ayrýca, 

örnek testlerin model okullarý ile ilgili olan 

herkese, Nagamachi Ýlkokulu'na, 3'ncü 

Ýlkokulu'na, Kama Ýlkokulu'na Tsurugaya 

Ýlkokulu'na, Shiroishi Yüksek Okulu'na, 

Tsurugaya Ýlkokulu'na ve Sendai Batý Yüksek 

Okulu'na teþekkür eder.       
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Gülay Altay
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü
Türkiye

1971 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýnþaat Fakültesi'nden Yüksek Mühendislik 
Diplomasý alan Gülay Altay, ayný üniversitede 1977 yýlýnda doktorasýný tamamladý. 1988'den 
beri Boðaziçi Üniversitesi Ýnþaat Bölümü'nde öðretim üyesi olan Altay, Princeton ve Lehigh 
Üniversitelerinde misafir araþtýrmacý olarak çalýþtý.Prof.Dr. Gülay Altay'ýn mesleki 
çalýþmalarý ve danýþmanlýklarý arasýnda COST-C Projesi, Yürütücülüðü ve PROHITECH 
(Tarihi yapýlarýn depremden korunmasý) danýþmanlýðý bulunmaktadýr. Prof. Altay'ýn 
uzmanlýk alaný çelik yapýlarýn analizi ve tasarýmý ile depreme dayanýklý yapý tasarýmýdýr. 
Gülay Altay bugüne kadar BÜ Ýnþaat Mühendisliði Bölümü Baþkanlýðý, BÜ Mühendislik 
Fakültesi Dekan Yardýmcýlýðý, YÖK Akademik Deðerlendirme Projesi Komisyon Üyeliði 
gibi idari görevlerde bulunmuþtur. Birçok akademik makale, kitap yayýný mevcuttur.Halen 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü görevini yürütmektedir.

Depremler in  Zarar lar ýn ý  Aza l tmada  
yetersiz kalmasýyla insanlarýn da kendilerine Mühendislik Çalýþmalarý
yetmemesi sonucunda çok büyük kayýplara yol 

açacaktýr. Dolayýsýyla bireylerin, kurum ve        Deprem zararlarýný azaltma, temel 
kuruluþlarýn deprem zararlarýný azaltma amacý itibarýyle gelecekteki bir depremin 
yönündeki eylem planlarýnýn, mutlaka yýkýcý etkilerine karþý toplumu ve yaþanan 
uygulamasý gerçekleþtirilmiþ önlemler olmasý mekanlarý koruyucu önlemleri almak için 
yaþamsal önem taþýmaktadýr.gerçekleþtirilecek tüm iþlemleri ifade eder. 

B.Ü.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Türkiye'nin yakýn geçmiþte karþý karþýya 
Araþtýrma Enstitüsü son on yýlda, Türkiye'nin kaldýðý yýkýcý depremler ve gelecekteki 
deprem problemine yaklaþým ve çözümlerini deprem risk öngörüleri, bugün için 
ulusal ve uluslararasý ölçekte, hem depremleri toplumsal bilinci deprem öncesine oranla 
izlemedeki teknolojik altyapýsýný geliþtirerek önemli ölçüde artýrmýþtýr. Depremleri 
hem de kaynak bölgelerde jeofizik inceleme bireysel olarak yaþayanlarýn deneyimleri ve 
p r o j e l e r i  v e  d e p r e m  m ü h e n d i s l i ð i  toplumsal bilgilendirmeler, þimdilik bu 
araþtýrma/geliþtirme projeleriyle toplum bilinçlenmeyi saðlamýþ olsa da, toplumun 
yararýna sunmakta önemli  aþamalar  uzun dönemi kapsayacak biçimde gerekli 
kaydetmiþtir. Depremleri izlemede topluma önlemleri alma yönünde harekete 
daha hýzlý ve saðlýklý bilgi verebilme geçirilmesi henüz yaygýnlaþamamýþtýr. 
kapasitesine eriþilmiþ, deprem master planlarý Depremselliði yüksek bölgelerde bu durum, 
ile deprem riski Deðerlendirmeleri,afet herhangi bir bölgeyi izole eden yýkýcý bir 
yönetimi,erken uyarý ve acil müdahale sistem depremde, deprem öncesi önlemlerin 
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yapýlmýþ, Ýstanbul'daki önemli ve tarihi 

yapýlarýn yapýsal durumlarý gerçek zamanlý 

olarak izlenmeye aþlanmýþtýr. Uluslararasý 

projeler ise, Avrupa Birliði Altýncý Çerçeve 

Programý içinde yer alan sismoloji, erken 

uyarý ve acil müdahale, tsunami riski gibi 

deprem tehlikesi ve kayýplarý açýsýndan pek 

çok önemli konuyu kapsamakta, araþtýrma ve 

eðitime önemli katkýlar yapmaktadýr.
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1956 Baðdat'ta doðdu. 1976'da EDMMA Müh.Ýnþaat Bölümü kazandý. 1981'de Anadolu 
Üniversitesi’nden inþaat Mühendisi olarak mezun oldu. 1983 'te Anadolu Üniversitesi’nden Ýnþaat Yük. 
Mühendisi olarak mezun oldu. 1992 aynýný üniversiteden yapý dalýnda Doktora yaptý.  1985-1986 ISKI' 
control mühendisi olarak çalýþtý.  1981-1983 Özel bir fýrmada  ESKIÞEHÝR'de þantiye mühendisi olarak 
çalýþtý. 1992-1995 DAÜ'de inþaat bölümünde görev yaptý. 1996-2001 OSMANGAZI Üniversitesinde görev 
yaptý. 2001’den bu yana ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ Müh. Fakültesi, Ýnþaat Bölümünde 
görev yapmaktadýr.

YAPI GÜVENLÝÐÝ ve YAPININ AFET GÜVENLÝÐÝ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

     Yapýlarýn afete karþý güvenliðini saðlamak oldukça zordur.Afetler birkaç bölüm altýnda 
incelenebilir.Deprem, yangýn,sel ve heyelan afetlerin birkaç þeklidir.
     Deprem açýsýndan Türkiye'nin konum itibari ile %90 ý deprem kuþaðýndadýr .Onun için 
depremden korunma adýna nasýl bir yapý tasarlamamýz gerektiðini bilmemiz 
gerekmektedir.Yapýyý tasarlarken uyulmasý gereken belirli kurallar vardýr. Önce zemin 
araþtýrýlmasý ve yapýda perde bulundurulmasý gerekir. Tasarlanan proje yapým süresinde 
projeye tam olarak uyulmalýdýr. Yangýn ise yapýyý direk etkileyen bir tehlike deðildir.Ancak 
yapýda kullanýlan elemanlar bu konuda çok önemlidir.Örneðin yapýda çelik kullanýlmýþ ise 
çelik yangýna karþý çok kýsa sürede erimeye baþlayacaðýndan veya yapýnýn çökmesine sebebi 
olacaðýndan dolayý  tavsiye edilmez.Ayrýca binanýn elemanlarýnýn boyutlarý da önemlidir. 
Çünkü donatýnýn erimesi söz konusudur. Bunu önlemek amacý ile kolonlarýn yanmayan tuðla 
ile kaplanmasý,donatýlarýn erimesini geciktirir.
   Heyelana gelince; yapý inþaatýna baþlamadan önce bölgeyi çok iyi analiz edip heyelan 
bölgelerinden kaçýnmak gerekir.
   Sel ise ayrý bir olaydýr. Çünkü arazinin durumuna baðlýdýr. Son zamanlarda sýk sýk yaðan 
yaðmurlar ve su yataklarýnýn tamamen yok edilmesinden sonra su birikintileri toplanarak seli 
teþkil etmeye baþlar. Bu tür durumlardan kaçýnmak için topografik incelemelerin yapýlmasý 
ve derelerin yerlerinin tespit edilerek, inþaat alanýmýzý bu bölgeden uzaklaþtýrmamýz lazýmdýr.
    Son olarak hiçbir zaman yapýnýn güvenliðini saðlamak için yapý proje , denetim ve 
malzeme maliyetleri insan hayatýndan daha deðerli deðildir.Çalýþmalarýmýzda bu tür 
afetlerden korunmak için bazý öneriler verilmiþtir.

64

2007

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý



1.DEPREM ZARARLARI büyük kayýp teþkil eder.

1.1-) Deprem nedeniyle yýkýlan yapýlarda can ve mal 2.FÝZÝKSEL PLANLAMA VE 
kayýplarý meydana gelir. TEKNÝKLER

1.2-) Depremden sonra yangýn, su baskýný, deniz 
Deprem zararlarýný nasýl azaltabiliriz. 

dalgasý, heyelan, kaya düþmesi, zemin sývýlaþmasý 
Depremin hangi büyüklüklerde olabileceðini 

meydana gelir.
saptamak çok zordur. Ülkeyi bölgelere ayýrarak, fay, 

heyelan, zemin sývýlaþmasý ný ayýrarak bir harita veya 
1.3-) Deprem'den sonra meydana gelen yngýn, su 

rehber þeklinde tanzim ederek Mimarlara, ve 
baskýný, deniz dalgasý, heyelan, kaya düþmesi 

Mühendislere verilmesiyle inþaat alanlarý güvenli 
depremin zararlarýndan daha büyük olmaktadýr.

bölgelere kaydýrmak mümkün olacaktýr.  

      • Örneðin 1923 yýlýnda Japonya'da meydana 
• Ye r  h a r e k e t i n i n  e t k i s i n i n  d e p r e m  gelen büyük Kanto depreminde asýl zararlar 

yönetmelikleri engel olabilirmi ? Yapýlarýn inþaasýnda depremden sonra çýkan yangýn nedeniyle meydana 
ve faylarýn zemin yer deðiþtirme  göz önüne alarak gelmiþtir.
caydýrýcý olmak için iyi tasarlanmmýþ ve projeye göre 

detaylarý tamamen uygun bir þekilde icra edilmelidir.• 1970 yýlýnda Peru'da meydana gelen bir 

depremde, asýl zararýn yýkýlan bir barajýn neden 
• Deprem sýrasýnda kullanýlmasý gereken olduðu su baskýnýndan meydana gelmiþtir.

hastahane, itfaye, su þebekesi ve enerji üretim 

tesislerinin kullanýlmayacak þekilde hasar görmesi, 1.4-) Deprem'den sonra çevre ve içme suyu 
Depremden daha büyük hasar vermektedir. Bu tür kirlenmeleri nedeni ile çýkan salgýn hastalýklarda 
önemli tesislerin sürekli olarak korunmalý ve büyük felaket yaþanabilir.
yapýmdan sonrada bakýmý yapýlmalýdýr. Fiziksel 

planlarýn önemi þöyle netleþir, Bir sanayi ünitesi inþa 1.5-) Büyük bir deprem nedeniyle bölgenin uðradýðý 
edilmesi istendiðinde faylarýn ve zeminin durumlarý ekonomik kayýplar çok büyük boyutlara ulaþabilir.
incelenip karar verilmeli. Buna göre yapýlacak 

tesislerin tehlikeli bölgelerden uzaklaþtýrmýþ oluruz.1.6-) Deprem nedeniyle yýkýlan veya hasara uðrayan, 

yapý iþleri, fabrika, eneji üretim tesisleri, vb. gibi 
Fiziksel planlamanýn amacý bugün ve gelecekteki tesislerin maliyetlerini düþünmemek mümkün 

kuþaklar için doðal ve suni afetlerin etkilerinden degildir. 
korunmuþ, güvenli bir yerleþim imkaný sunmaktýr. 

1.7-) Saðlam ekonomiye oturtulmamýþ, vergi artýþý, 
3 . Y A P I L A R D A  Y A N G I N  iþsizlik problemine, yeni kaynaklar bulmak için  
TEHLÝKESÝbüyük faizli dýþ borçlanmaya mahkum olacaktýr. 

3.1-) Yapýlardaki nekadar yangýlardaki temaslarý direk 1.8-) Sanayinin yoðun olduðu bir bölgede meydana 

olmuyorsa bile kullanýlan malzeme yanýcý gelecek bir deprem, kýrsal bölge ekonomisinden daha 

olmamalýdýr.büyük zarar verir. Hem insan hem ekonomi açýsýndan 
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3.2-) Bazý durumlarda ucuz malzeme seçerek 

yanmaya karþý direnci olmayan ayýrýcý 

duvarlar (köpüklü panel) hiç kullanýlmamalý.

3.3-) izolasyon malzemesi olarak sunta, 

polyretan köpük gibi malzemeler elektrik 

kontaðýndan çýkacak olan herhangi bir 

kývýlcýma karþý kullanýlmamalýdýr.

3.4-) Çelik yapýlarda çeliðin ateþe karþý 

dayanýksýz olmasý binalarýn taþýyýcý 

sistemlerinin erimesine ve çökmesine sebep 

olmaktadýr.

3.5-) Çelik yapýlarda kolonlar ateþe dayanan 

tuðlalarla kaplanmalýdýr zira çelik binalarýn en 

önemli kýsmý kolonlardýr. Ateþ ilk önce 

kolonlara ulaþmaktadýr böylece sistemin 

ayaklarýnýn erimesi ile ayakta kalmasý 

mümkün deðildir. Þayet bu kolanlardaki 

kaplama yanmayan malzemeden oluþursa 

çelik kolon ýsýnabilir fakat deforme olmaz.

3.6-) Betonarme yapýlarda ise yangýna karþý 

pas payý artýrýlmalý zira ateþi demirden uzak 

tutulmalý. Ayrýca yüksek binalarda yangýn Binalarda düþey doðrultuda düzensiz 

merdiveni mutlaka bulundurulmalý. yapýlardan kaçýnýlmalý ve binalar derzlerle 

3.7-) Her yüksek yapýda halat ve baret birbirinden ayrýlmalýdýr.

bulundurmalýyýz. Halatlar çelik kablolardan 

oluþmalý ki yangýndan 

etkilenmesin. Tehlikeli anlarda bu halatlar 

binanýn saðlam yerlerine baðlanýp tahliye 

saðlanmalý.

3.8-) Deprem veya yangýn sýrasýnda insanlarýn 

canlarýný kurtarmak için binanýn yanýnda dýþ 

çýkýþlara yakýn olan bir kumsal bölge 

oluþturulmalý ki insanlar atladýklarýnda çok 

büyük hasar görmesinler. 

3.9-) Binanýn taþýyýcý bölümü betonarme 

bölümüdür. Yüksek ýsý sebebi ile tahrip olup 

daðýlýr ve mukavemeti sýfýrlanýr. Ayrýca, kolon ve kiriþlerin sarýlma bölgesi 

denilen kýsýmlarýnda etriyeler Türkiye 

Deprem Yönetmeliði' ne uygun olarak sýk 

aralýklarla yerleþtirilmelidir.

4 .BÝNA ÝNÞAATINDA YANLIÞ ve 

DOÐRULAR
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Betonarme iskeletli bir binanýn depreme 9. Ýnþaat mühendisler ve mimarlarýn 

dayanýklý olabilmesi için birinci þart, o binayý iþbirlikleri yapýlarda hasarlar ve depremde can 

oluþturan taþýyýcý sistem malzememlerinin, kaybýný azaltýr.

özellikle, betonun kaliteli olmasýdýr. Deprem 

yönetmeliði' ne göre, betoniyersiz elle 10. Narin kolondan ve güçlü kiriþten   

karýþtýrýlan ve silindir basýnç dayanýmlarý kaçýnýlmalýdýr .

santimetre kareye 200 kilogramdan az olan 

betonlar kullanýlamaz. Endüstriyel beton 11.Mühendislerin ve mimarlarýn deneyiminin 

imalat tekniklerinin kullanýlmasý yüksek az olmasý yapýlarda ciddi hasarlara sebep 

kaliteli beton elde etmede en geçerli bir olabilir.

yöntemdir.

12. Klon ve kiriþ birleþim bölgelerinde  

etriyeler sýklaþtýrýlmalýdýr.
5.SONUÇ:

REFERANSLAR
5.1 Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Taymaz, T.1990.”Earthquake Source 
1.Yapýnýn statik sisteminin seçilmesi.

Parameters in Eastern Mediterranean 

Region”,PhD Thesis , University of 
2.Güçlü kolon ve zayýf kiriþe dikkat edilmesi

Cambridge,UK.

Housner, G.W.(1984),Historical View of 
3.Kýsa kolondan kaçýnýlmalý, perde duvar 

Earthquake Engineering, Conference Lecture, 
kullanýlmalýdýr

Proceeding, Eighth World Conference on 

Earthquake Engineering, San Francisco, Post 
4. Temelin derin olmasý yapý için önemlidir.

Conference Volume,pp.25-39 

G.MacGregor,K.Wight .J.”Reinforced 
5.Zemin araþtýrmasý ve jeoteknik raporlar 

Concrete Mechanics And Design”, Pearson 
hazýrlanmalýdýr.

Prentice Hall,,Singapore,2005,pp 40, 978-992

6.Yapýda kullanýlacak malzemeler afet 

bölgesinde yapýlacak yapýlar hakinda 

yönetmeliðe uymak zorundadýr.

7. Beton istenen dayanýmý kazanabilmesi için 

28 gün sulanmalýdýr.

8.Onaynanmýþ projeler uygulanmadan önce 

þantiye þefi tarafýndan dikkatlice kontrol 

edilmelidir.
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Mark WOOD
Afet Haberleþme Yardým Vakfý

Mark Wood halen, merkezi Cenevre'de olan, kamu güvenliði için hücre yayýn teknolojisinin 
kullanýmýný savunan kar amaçlý olmayan bir vakýf olan  Hücre Acil Uyarý Sistemleri 
Örgütlerinin(CEASa) onursal Genel Sekreterliði görevini yürütmektedir.Ayný zamanda Cellcast 
Þirketi'nin(ABD)  Teknoloji Memuru  Amiri olarak hizmet vermektedir.Bunlara ilaveten, Mark 
ITU'nün adlandýrma ve numaralandýrma komitesinin Ýngiltere temsilcisi, Hücre yayýný 
Uyumlaþtýrma Ýrtibat beyanat için grubu toplantýya çaðýrýp oturumu açan kiþidir.Ayný zamanda 
Avrupa Birliði kamu güvenliði iletiþim formu'nda Hücre Yayýný Vakfý protokol grubunun toplantý 
baþkanýdýr.Mark daha önce Cenevre'deki  BM ITU'de “ ITU 2005 Acil durum Ýletiþim Elkitabý”'na  ve 
“ITU 2001 Acil durum Ýletiþim Elkitabý”'na katký koyan editör olarak çalýþtý.Birleþmiþ Milletler Dairesi, 
Ýnsani Ýþler Koordinatörlüðü(OCHA) için 2003 Irak savaþýnda Suriye'de “Telekominikasyon 
Koordinatör memuru” olarak görev yaptý. Mark Acil Durum Telekominikasyonu Çalýþma Grubuna 
uzman danýþmanlýðý ve “ Afetlerin Hafifletilmesinde Telekominikasyonun temin edilmesi  ile ilgili 
Tampere Konvansiyonu” sekreteryasýnda görev yaptý.1998'de BM/ITU Genel Sekreteri Sn. Pekka 
Terjanne'den insani çalýþmalarýndan dolayý “ Diplom De Recconnasaince” almýþtýr.University of 
Wisconsin, Madison WI, ABD'de Afet Ýletiþimi konsuunda  yazarlýk yapmakta ve  ders vermektedir. 
Afet Telekominikasyonu üzerine 3 kitapa yazarlýk, eþ editörlük yapmýþtýr.Mark evvelce uzun yýllar 
önde gelen  bir að operatörü þirketinde  að tasarým ve iþletimi üzerine çalýþtýktan sonra  Ýsveç 
Stokholm'deki Ericsson Teknik Eðitim merkezinde ders vermiþtir. Mark halen Ýngiliz Kýzýl Haç'ta 
proje memuru, Ýngiliz Kýzýl Haç Surrey Þubesi  için radyo operatörü olarak görev yapmakta ve “ Inter 
Agency Telekominaksyon Eylem Planý”na baþkanlýk etmektedir.Ayrýca TETRA radyo-telsiz 
konusunda ders verdiði Surrey Polis Gücü yedek polis memuru olarak görev yapmaktadýr ve 
TETRA kullanýcýlarý grubu üyesidir.

Devletin Cep Telefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý

Hücre Yayýný hükümetlere milyonlarca insana ve daha kýsa bir süre içinde ulaþýlmasý için 
yeni bir araç sunmaktadýr. Fakat bu muazzam güç istismar edilmemelidir, aksi takdirde 
vatandaþlarýn hükümete güveni artmayýp azalacaktýr. MI kodlarýnýn uyumlaþtýrýlmasý bu güveni 
yaratmak için tasarlanan programdýr.

1 HüCRE” YAYINCILIÐI (CB) yerlerde kul laný lan IS 95 CDMA 
NEDÝR?

standartlarýndadýr.  Baz istasyonundan o 

“cell” den yararlanan tüm mobil telefonlara 

aktarýlan veriler veya metindir.  Telefonlarda 1.1 CB Taþýyýcý servisi. 

bu  “Bölge  Bi lg i”  s i s t emi  o la rak  “Hücre” Yayýncýlýðý ikinci ve üçüncü 

bilinmektedir. kuþak mobil telefon sistemlerine hizmet 

taþýaktadýr. 1.2 Yerleþtirilmiþ.

3 G P P  0 2 3 . 4 1  v e  0 2 3 . 4 6  
Baz israsyonu yazýlýmýna ve terminal 

standartlarýnda sayýlmaktadýr.  ABD ve diðer “firmware” içine yerleþtirilmiþtir Bu yüzden  
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bunu geliþtirmek veya bir að üzerine 2 HARMONIZASYON

yerleþtirmenin bir bedeli yoktur. Ancak að Hücre yayýncýlýðý Mesaj Tanýmlayýcýlar 

üzerinde çalýþtýrmak için að yöneticisi olarak veya IS95 CDMA da hizmet 

nominal bir ücret ödemek durumundadýr. kategorileri (SC)  organize edilmiþtir.   

Bunlarýn amacý nasýl bir bilgi akýþý olduðunu 

Afet zamaný iþler tanýmlamak  ve böylece kullanýcýlar istedikleri 

En yoðun olan  dönemlerde, afet bilgilere eriþebilirler ve istemedikleri 

zamanlarýnda olduðu gibi, dahi iyi çalýþýr. Spam'leri de almamýþ olurlar. Ancak sivil 

Yoðun trafiðin yaþanmadýðý hücre yayýnlarý h i z m e t l e r  i ç i n  h a n g i  k a n a l l a r ý n  

üzerinden çalýþýr ve mobilite sistemi  hücre kullanýlacaðýna dair bir standart mevcut 

yayýnlarý mesajlarýnýn yayýnlamasýyla deðildir.   Bu yüzden ITU bu standartlarý 

ilgilenmez. önermektedir. 

Bu yüzden bu system fazla yükten çoðunlukla 

çöktüðü zaman  CB etkilenmez. Ayný þekilde 2.1 Mesaj Tanýmlayýcýlar  

CB de sorun yaratmaz ve problemi Hücre yayýný 16 bitlik bir kod olan 

körüklemez. Ancak baz istasyonlarý tahrip Mesaj Kaynaðý Tanýmlayýcýsý (MI) ile baþlar.  

olmuþsa, çalýþmaz.  Bu nedenle afet sonrasý Terminal (telefonu) ancak tanýmlanmýþ 

yönetimi yerine uyarý  aracý  olarak kanallardan gelen mesajlarý alýr.  Deðilse 

düþünülmesi daha yerindedir. dikkate almaz.  Þu anda sadece kanal 50 de  

“hücre bilgisi” denilen özel bir hizmet 

1.2.1 CB  Geo özelliklidir. standardý vardýr. Bu sayede mobil telefona 

Hücre Yayýncýlýðý Geo özelliklidir, hangi alan kodundan aradýðýnýzý veya 

hangi istasyonlarýn hangi mesajlarýný b u l u n d u ð u n u z  b ö l g e n i n  i s m i n i  

aktardýðýný seçerek, popülasyonu control söyleyebilirsiniz.  

edebilirsiniz. Milyonlarca insanýn panic içinde 

koþturmasýna gerek yoktur.  Tehlike altýnda 2.1.1 Niçin  Harmonizasyon gereklidir?

olan herkese bölgeyi boþaltmalarýný Kullanýcý bölgesinde halka hangi 

söyleyebilmeliyiz ancak emniyette olan kanaldan uyarýlarýn yapýlacaðýný bilmelidir,  

kiþilere de yollardan da uzak durmalarýný ve bu bilgi önceden duyurulmalý ve herkes 

söylemeliyiz. tarafýndan bilinmelidir. Ek olarak, kiþiler yer 

deðiþtirdikçe, ülkeye gelen turistlerle de 

1.2.2 CB otantiktir. iletiþim kurmak gerekebilir.  Bu nedenle 

Vatandaþ mesajýn otantik olduðunu gerçek global standartlarda MI kullanýmýna 

bilmelidir.  Hücre yayýncýlýðý sadece baz ihtiyaç vardýr. Kamu amaçlarý doðrultusunda 

istasyonu kontrol noktasýndaki yazýlým kullanýlmasý gereken bu kanallarda 

linkinden  çýkabilir ve bu linkin dýþardan ikaz “spam”leri engellemek gerekmektedir.   Sel 

mesajlarý almamasýný saðlayabiliriz. Bu ve daha az acil ancak yine de kamuyu 

örneðin, SMS ile yapýlamaz. bilgilendirmek gereken sel veya kapanan 

yollarla ilgili mesajlarý birbirinden ayýrd 

etmek gerekmektedir. 
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2.1.2 Harmonizasyon neden gereklidir? rad io  komin ikasyonundan  so rumlu  
Buna gore, Cenevre Ýsviçre'de “spectrum” yönetimidir. Ulusal kurallarýnn 

Uluslararasý  Telekominakosyan Birliði, bir veya uluslararasý anlaþmalarýn bu süreç 
temsilcilik bildirgesi yayýnlayarak üyelerden içerisinde geçerli olacaðýný teminat altýna 
geçici bir harmonizasyon standartlarý almalýdýrlar. 
oluþturmasýný rica etmiþtir..

3.1.1.2 Network ve daðýtýcýlar 
2.1.3 Geçici Teklif.

Þimdiye kadar MI/SC için önerilen 
Vatandaþlara ulaþmanýn en etkin yolu 

aralýklar: 
mobil telefonlarý ile olabilmektedir.  Bu 

MI/SC 500-599 Kamu daniþmanlarý
nedenle network altyapýsý kullanýlmalýdýr.  Bu 

MI/SC 900-999 Acil durum 
nedenle  network al tyapýs ý  mut laka 

MI/SC 10900-10999 zoeunlu mesajlar.
kullanýlmalýdýr.  Ancak  network'lar 

vatandaþlarý deðerli birer müþteri olarak 
Örneðin, Ýngilizce çaðrýlar için önerilen: 

görmeli ve onlarýn gereksiz mesajlarla rahatsýz 
MI/SC 

edilmelerini emgellemelidir. Network'lar her 

mesaj göndericisinin gerçek olduðunu ve 
3 G Ü V E N  P R O T O K O L U  

þartlarýn herkes tarafýndan anlaþýlmasýný 
KURULLARI 

saðlamalýdýr. CB kullanýmý spectrum 

gerektirir. Network bazen bir telafi 
CB nin çalýþmasý hükümetler ve 

gerektirebilir, ki bu da büyük bir total olabilir 
network'lar ararsýnda iþbirliðini gerektirir.  

veya network yüküne gore bir algoritma 
Bunu baþarabi lmek için de Güven 

çýkartýlabilir. 
Protokolunun oluþturlmasý gerekmektedir. 

3.1.1.3 Göndericiler

3.1.1 Bu kurullarda kimler görev 
Mesaj gönderme yetkisi olan Hükümet 

almalýdýr?
organlarý polis veya sivil savunma bölümü 

olabilir. Her halukarda mesajlarý toplayan bir 
CEASA, her bir egemen bölgede veya 

yönetim sisteminin olmasý gerekir. Böylece 
yasal statüye sahip alanlarda, böyle bir güven 

gerçek olup olmadýðý kontrol edilir  ve ilgili 
protokolunun geliþtirilmesini önermektedir. 

network'lara daðýlýmý yapýlýr.  
Network operatörleri, düzenleyiciler, ve 

göndericiler (örneðin polis veya belediye 
3.1.1.4 Hizmet Saðlayýcý

baþkaný) afetten once gerekli düzenlemelri 

yapmalý ve  böylece otomatik cihazlar hýzlý bir 
Gerekli aksamý saðlayan ve teknolojinin 

þekilde karar verebilirler. 
daðýtýmý yapan ticari þirket veya bölüm 

network'lar için teklifler alýr, sistem ile ilgili 3.1.1.1 Düzenleme
testleri  yapar  ve  gerekli  bakým  ve  tamiri de Düzenleyen organ telekominikasyon ve 
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yapar. Sistemi bütünüyle tarayan bir geri 

bildirim sistemi vardýr. Olasý sorunlarý TPB'ye 

haber verirler veböylece kurul üyelerinden 

herkesin aksaklýklardan haberi olur  

REFERANSLAR

Rushton, Phillip N, January 2007, ITU SG2 

Contribution 42, Proposal to Harmonise Cell 

Broadcasting Message Source Identifier uses 

for Civic Purposes.

3GPP 023.41

3GPP 023.46
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Profesör Kurt Petersen 1977 yýlýnda Kopenhag Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliði ve 
matematik üzerine yüksek lisans yaptýktan sonra 1986 yýlýnda Danimarka Teknik Üniversitesi'nde 
doktorasýný tamamladý. Profesyonel ve ekonomik kariyeri süresince birçok görevler üstlendi. 2005 
yýlýndan itibaren Ýsveç Lund Üniversitesi'nde Profesör olarak çalýþmaktadýr.Araþtýrma alanlarý risk 
ve incinebilirlik analizi, kaza araþtýrmasý ve güvenlik yönetimidir. Petersen'in birçok akademik 
yayýný bulunmaktadýr ve çok sayýda profesyonel örgüt ve kuruluþun üyesidir.

Risk Yönetiminde; Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve Uygulamada Risk ve Hassasiyet 
Analizi.

Bu yazý LUCRAM, Lund Üniversitesi Merkezi tarafýndan düzenlenen Risk Analizi Yönetimi 
konulu araþtýrma programý temelinde risk ile incinebilirliðin kavramlarýný izah etmektedir. Araþtýrma 
programý Ýsveç Acil Yönetimi Ajansý tarafýndan finanse edilmektedir, (SEMA), ve 2004'te 
kurulmuþtur. Ýlk üç yýllýk programý 31 Mart 2007'de tamamlandý ve takip eden program Nisan 
2007'de baþlayýp üç yýl sonra sona erdirilecektir. Araþtýrma programý 8 bilimsel çalýþma paketlere 
ayrýlmýþtýr, ve her pakette ayrý belirli alanlar incelenmektedir. Toplumsal alanlardaki uygulamalar 
üzerinde odaklanmaktadýr, yakýn geçmiþte bu alanlarda yeni gayretler oluþmuþ, ancak sonuçlarýn 
büyük bölümü bölgesel ile ulusal seviyelerde geçerlidir. Ýlgilenmiþ bir konu olmasýna raðmen, kriz 
olaylarýnýn yanýtlarýndan ziyade planlama ile hazýrlýlýk alanlarýna odaklanmaktadýr.

1. GEÇMÝÞ ÖZETÝ talep etmektedir. Ek olarak herhangi düzeyde 

kriz ile baþ edebilme yeteneðin ölçülmesi 

1.1 Ýsveç durumu gerekmektedir, dolayýsýyla kritik durumlarda 

Geçenlerde Ýsveç'te yeni yasama çýkmýþtýr. kaynaklardaki yetenek ile bulunabilirliðinin 

Ýlgili yasama kriz yönetimi ile ilgilidir ve risk ölçümü talep edilmektedir.  

i le  inc inebi l i r l ið i  anal iz i  üzer ine  

odaklanmaktadýr. Ýlgili yasama, herhangi 1.1 Uluslar arasý geliþmeler

toplumun i lgi l i  yetki l i  taraf ýndan Kriz yönetiminde uluslar arasý ilgi 

hazýrlanýrken, bölgesel ile ulusal düzeyde artmaktadýr. Bu geliþmenin temelinde hadise 

risk ile hassasiyet analizlerinin yapýlmasýný ile  kriz  serilerinden  toplanan  tecrübelerdir.
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Birkaç tanesinin örneði New York'a yapýlan Risk ve Hassasiyet analizin kökü risk 

saldýrý, Tayland'daki tsunami, ABD'deki kavramýndan ibarettir. Kaplan ile Garrick 

elektrik güç kaynaklarýnýn kesilmeleri, Ýtalya, tarafýndan geliþen bu kavramda þöyle 

Birleþik Krallýk ile Ýsveç-Danimarka, bahsedilmektedir:

Ýsveç'teki fýrtýna, ABD ile Orta Avrupa'daki 

seller, ve son olarak deli dana vebasý, Risk = f (E, F, Q)

Newcastle vebasý, kuþ gribi gibi hastalýklar. 

Tümü farklý özelliklere sahip, bazýlarý ulusal Bu formülde f fonksiyon sayýlmaktadýr, E 

çerçeveler içerisinde, bazýlarý ise uluslar arasý olaylar dizisi, F bir olayýn sýklýðýný iþaret 

nitelikte. Tüm bu krizleri baðlayan özellik ise etmektedir ve Q olayýn neticesidir

ilgili yetkililerin doðru önlemler almalarý için Risk analizi prosedürü bu belirtim 

ihtiyaç duyulmaktadýr. Yine de özde neticesinde geliþtirilmiþtir. Esas bölüm nitelik 

farklýlýklar olmasýndan ve belirli bir örgütün ile ilgilidir ve ilgi odaðý olan hadiselerin tespiti 

önceki bir krizle ilgilenmesine raðmen bir yapýlýr. Olayýn sayýsal boyutunda gerçekleþme 

sonraki kriz farklý olacaktýr. Farklý çeþitte olasýlýðý istatistiði ve netice iliþkileri 

farklý özellikler ile baþ edilebilmesi için soysal tahminleri yöntem ile araç/gereçlerle 

yeteneklerin geliþmesi gerek duyulmaktadýr. desteklenebilir. Konu hakkýnda çeþitli 

kaynaklar yer almaktadýr, örneðin Haimes ile 

1.3 Araþtýrma aktiviteleri Apostolakis.

Benzer hassasiyetlerin belirlenmelerine 

Yeni yasamanýn baþlanmasý ile paralel olarak ihtiyaç duyulmaktadýr. Uluslar arasý 

Ýsveç Acil Yönetim Ajanýn (SEMA) büyük literatürde hassasiyet sözcüðü için geliþen 

programý vasýtasýyla araþtýrma aktiviteler benzer bir sözcük yer almamaktadýr. Haimes 

gerçekleþtirildi. Bu program bir dizi özel taraf ýndan bi r  deneme yapý lmýþ t ý r.  

projelerden  ve bazý seçilmiþ araþtýrma Günümüzdeki araþtýrmalarda kullanýlan 

programlardan  ibare t t i r.  Araþ t ý rma  tanýmlamada, hassasiyet dýþ bir olayýn risk 

programlarýnýn bir tanesi FRIVA  Risk ve deðerlendirmesinden belirlenmektedir, þöyle 

Hassasiyet Analizi için Çerçeve programý. Bu ki belirli büyüklükte olan bir tsunamide 

araþtýrma programý Mart 2004'te baþlandý ve yetersiz kabiliyetler nelerdir. Bu açýlým 

Mart 2007'de sona erdi. Bu araþtýrma doðrultusunda kavram, yaklaþým, yöntem ve 

gayretlerinin üç yýllýk bir program vasýtasýyla risk analizde kullanýlan araç-gereçler 

Mart 2007'den Mart 2010'a kadar uzatýldý. iliþkilidir.

Araþtýrma programýn esas ilgi odaðý risk ile 

hassasiyet analizidir. Yasamada eklenen 3 FRIVA ARAÞTIRMA PROGRAMI

belirtilmiþ arzu yönünde belediyelerinin 

rehberlik, araç/gereç ve destek saðlamalarý Araþtýrma programý FRIVA, Risk ile 

ifade edilmektedir. Hassasiyet Çerçeve Programý Analizi Mart 

2004'te kuruldu ve Ýsveç Acil Yönetimi Ajaný, 

2 RÝSK VE HASSASÝYET ANALÝZÝ SEMA, tarafýndan finanse edildi, ilgili bilgiler 

FRIVA   sitesinde   yer   almaktadýr.   Risk   ile
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hassasiyet analizi üzerinde ilgi odaklanmaktýr. tutuldu. Bölgedeki hassasiyetler tespit 

Ýlgili çalýþma risk ile hassasiyet analizin sekiz edilirken baðýmlýlýklarý incelenmiþtir. 

farklý bilimsel çalýþma paketine ayrýlmýþtýr:

4 BAZI BULGULAR

- baðýmlý kritik altyapýlarýn risk ve hassasiyet 

deðerlendirme yöntemleri Araþtýrma programý 30 Mart 2007'de sona 

-  kriz yönetimi, hazýrlýlýk, yanýt ve iyileþme ererken son bulgular Mayýs'ta onaylandýktan 

- kriz yönetimi ve sosyal hassasiyet analizi sonra hazýr olacaktýr. 

- kriz yönetim ve emniyet kültüründe inisiyatif Risk ve Hassasiyet deðerlendirme 

alabilme yöntemleri ile ilgili özellikle de engelleme, 

- bölgesel hassasiyet analizi hazýrlanabilirlik ve yanýt aþamalara baðlý 

- büyük altyapýlarýn risk ve hassasiyet analizi  bulgular aþaðýda izah edilmektedir.

tele ile IT sistemleri

- istatistiksel analizi ile olaðan üstü 4.1 Risk ve Hassasiyet yöntemleri

hadiselerde simülasyon 

Varolan yöntemlerle ilgili bir inceleme 

Ýlgili çalýþma LUCRAM, Lund gerçekleþtirilmiþtir. Yöntemleri iki ayrý esas 

Üniversitesinin Risk Analizi ve Yönetimi sýnýflara bölünebilir: senaryo temelindekiler 

Merkezinde görev alan çok-yönlü bilim- ile sistem özellikli olanlar. Önceki sýnýf olasý 

adamlarý tarafýndan düzenlenmiþtir. Tertipteki birtakým senaryonun kapsamlý tartýþmalar 

bu karýþým risk ve hassasiyet analizindeki neticesinde tespit edilmektedir. Sonraki sýnýf 

farklý alanlarý inceleyebilmesi içindir. alt sistemi analizi içeren bir modelin 

Çalýþmalarýn belirli bir bölümü yerel yönetim geleneksel yöntemler ile geliþmesiyle 

görevliler ile birlikte gerçekleþtirilmiþtir. özelliklidir, örneðin risk analizi yöntemleri, 

2004'te Orta Ýsveç'i vuran Gudrun hadise aðacý analizi, hasar aðacý analizi, vb, 

fýrtýnasý kapsamlý olarak incelenmiþti. Ýlgili bak Johansson et al. 

fýrtýna Ýsveç'in ormanlarýna ciddi hasarlara Kullanýlacak yönteminden baðýmsýz 

sebep olurken bölge yakýnlarýný etkisi altýna olarak aþaðýdaki sorularý yanýtlayabilme 

almýþtýr. Ek olarak, karayollarý ile tren gereklidir:

yol lar ýna kesint iye sebep olmuþtu.  Bir dýþ etkenin sonuçlarý nelerdir 

Telekomünikasyon ile elektrik baðlantýlarý (örneðin bir fýrtýna, bir terör saldýrýsý, orman 

hasarlara uðrayýp elektrik kesintilerine sebep yangýný, vb)? Dýþ etken neticesinde geliþen 

olmuþtu. Bölge sakinleri bir aylýk elektrik etkenler nelerdir?

kesintisine maðdur kalmýþtý, ki bu Ýsveç'te çok Ýlgili dýþ etken neticesinde  sonuçlarýn 

enderdir. olabilirlikleri nelerdir?

Ýsveç'in batý sahilinde bulunan 

Stenungsund adýndaki kentinde de bir çalýþma Pratik bir analizde baþlangýç noktasý 

gerçekleþtirildi. Bu kentteki olayýn özelliði deðerlendirilmesi gereken dýþ etkenlerin 

yakýn geçmiþte krize maruz kalmamsýna tanýmlamasýdýr.   Að    teorisini   uygulayan 

raðmen yine de risk ve hassasiyet analize tabii bir  örnek  Johansson   ve  Jönsson   tarafýndan
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geliþtirilmiþtir, ve bu örnekte yerel elektrik Bu da olaðan durumlarda sistem devre dýþý 

gücü vericisinin sistemi sunulmaktadýr. olmalýdýr anlamýný taþýyor. Ýkinci olarak, ilgili 

krizin boyutu her zaman öncekinden farklýdýr. 

4.2 Toplumsal seviyede Risk ile Hassasiyet Acil hazýrlýlýk sistemleri geliþtirmeye talep 

edilmektedir, dolayýsýyla ilgi odaðý soysal 

Yerel yönetimlerdeki risk ve incinebilme yönetim konularý özel yanýt detaylarýndan 

analizleri destek için MVA (Belediyelerde tercih edilmelidir. Ek olarak, planlarýn 

Ýncinebilme Analizi) geliþtirilmiþtir. MVA'da periyodik olarak takibi ile iyileþtirilmesi 

belirlenen bir heyet bir toplumun kriz önemlidir, kriz aþamalarýnda gerçekleþen 

yönetebilme yeteneklerini ölçen süreç takipler ile tatbikatlar vasýtasýyla gerçekleþen 

özellikli bir yöntemdir, bak Hallin et al. takipler de önemlidir.

Bu yönteme baðýmlý olarak bir 

bilgisayar programý vasýtasýyla bölümler 5 SONUÇLAR

desteklenmektedir. MVA ile sonuçlanan bir 

bölümde olasý sorular þöyledir: Yukarda izah edilen araþtýrma programý Ýsveç 

- belirli bir kriz karþýsýnda ne oranda Acil Yönetim Ajaný tarafýndan yürüten 

incinebiliriz? politika geliþtirme yönetimiyle baðlantýlý, kriz 

- Hangi bilgi platformu uygundur ve yönetimdeki kabiliyetleri yerel, bölgesel ve 

belediyelerde hangisi geliþtirilip ulusal alanlarýnda risk ile hassasiyet 

deðerlendirilmelidir? deðerlendirmeleri desteklenmektedir.

- Hangi geliþmeler uygundur? Ek olarak, yukarda izah edilen 

- Kiþiler ile belediyelerin yönetimi araþtýrma aktiviteleri, yerel yönetimlerde yer 

arasýndaki aðý güçlendirme önemli bir alan yetkililer ile birlikte iþ birlikleri 

yan etkisidir. gerçekleþtirilmelidir.

Ýsveç'te genel olarak acil hizmet 

4.3 Acil Hazýrlýlýðý Planlamasý planlamalarý yerel ve belediye yönetimleri 

tarafýndan yürütülüyor. Toplumlar arasý 

Acil hazýrlýlýk planlamasý devamlýlýk koordinasyonlar ilgili bölgeler arasýndaki 

gerektiren bir süreçtir. Planlama sürecini iþbirlikleri neticesindedir. Ulusal boyutlarda 

uygulama temeli bir risk ve incinebilme ise SEMA çerçeveler ile destekleyici 

analizi olabilir, bir veya birden fazla krizden dokumanlar sunmaktadýr, ancak SEMA yanýt 

oluþabilir, veya gereken bilgiyi toplayan toplamada yer almamaktadýr. Acil Durumlar 

s i s temat ik  yaklaþ ým o lab i l i r,  veya  Planlamasý Yasamalarý sorumluluk açýsýndan 

yukarýdakilerin birleþimi de olabilir. Esas yerel, bölgesel ve ulusal yetkililerle benzer 

gayretin yerel yönetim seviyesindeki orandadýr ve bu durum Ýsveç'teki diðer 

çalýþmalarý destekleme olmasý gerekir, çünkü yasamalarla benzer durumdadýr.

sonuçlar yerelce uygulanmalýdýr, bak Acil Durumlar Planlamasý sürecinde 

Abrahamsson ve Eriksson. gerçekleþen iyileþtirme çabalarý yasal olarak 

Krizdeki yanýtlar incelirken kriz þarttýr.  Acil durumlar yönetimi planlamasý 

boyunca acil yönetim sistemi devam etmelidir. kýsýtlý   deðerlere    sahiptir,    ancak    geliþme 
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sürecindeki hali çok daha önemlidir. Ek olarak, 19(3), 305-315 sayfalarý

herhangi planlamanýn uygulanmasý dikkatlice Haimes Y.Y. 2006. Altyapýlarýn Risk 

hazýrlanmalýdýr ve dikkatlice uygulanmalýdýr. Ölçümlerinde Hassasiyetlerin Tanýmlamasý. 

Bazý durumlarda planlama geliþtirenlerin Risk Analizi. 26(2), 293-296 sayfalarý 

ellerinde kalmaktadýr ve planlamanýn hedefi FRIVA Internet sitesi, 

k r i z  d u r u m l a r d a  m a a l e s e f  y e r i n e  Johansson, H. Ýle H. Jönsson. 2007. 

getirilmemelidir. Sistemler Bakýþ Açýsýyla Risk ve Hassasiyet 

Risk ve hassasiyet yöntemleri yer Yöntemleri Analizi. 

almaktadýr ve farklý özelliklere sahiptirler, Johansson, H. Ýle H. Jönsson. 2007. 

dolayýsýyla acil durum yönetimlerin farklý Elektrik Daðýtým Sistemlerin Hassasiyet 

boyutlarýna odaklanmaktadýr. Tercih edilecek Analizi :  Rahatsýzl ýklarda toplumsal  

yöntemin belirlenmesi için sistematik bir akýbetlerin Analizinde bir adým. Int. J Acil 

yaklaþým gerekmektedir, böylelikle sonraki Durum Yönetimi. 4(1) 4-17 sayfalarý.

so run la r ýn  daha  uygun  or tamlarda  Hallin, P-O., J. Nilsson ile N. Olufsson. 

incelenebilmesi için kolaylýk olur. Ek olarak, 2004. Belediyelerde Hassasiyet Analizi.

yöntemlerin süreçlerinde daha uygun bakýþ Abrahamsson, M ile H. Johansson, L. 

açýlarýn elde edilebilmesi için yerel Fredholm, K. Eriksson ile A. Jacobsson. 2007. 

yönetimlerde profesyonellerin yer almasý Yerel Yönetimlerde Acil Durumlarýn 

araþtýrmalarda gözükmektedir. Hazýrlýlýk Planlamasýnda Analitik Katkýlar 
Eriksson, K. M. Abrahamsson ile L. Risk ile hassasiyet deðerlendirmeleri 

Fredholm. 2007 Gudrun Fýrtýnasýnda Ek ilgili acil planlama hareketlenmelerinde 
Ýhtiyaçlarýn Analizi. TIEMS 2007 Facia 

sistematik temel oluþturabilme imkaný 
Kurtarma ve Yardým: Yürürlükte olan ve 

doðmaktadýr. Geçmiþteki krizler, tatbikatlar Gelecekteki Yaklaþýmlar. Haziran 2007. 
ve egzersizlerin analizleri neticesinde ilgili Trogir; Hýrvatistan.
çalýþmalarý yürütmenin avantaj saðlandýðý 

gözlenmektedir.

Benzer olarak, ilgili acil durum yönetim 

planý gelecekteki tatbikatlar için temel 

oluþturabilir. Böylelikle çok önemli ve 

devamlýlýðý olan bir süreç, temin edilmiþ olur. 
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 Bu çalýþmada amaç, çaðýmýzýn en bilinemeyen ve bu yüzden de hep hazýrlýksýz 
yakalanýlan doðal afetinde, DEPREMde, Risk'in ne olduðunu tanýmlayabilmek, 
kullanýlabilecek risk deðerlendirme yöntemlerinin neler olabileceðini ve deprem risk 
yönetimi planý yapýlýrken nelere dikkat edilmesi gerektiðini açýklamaktýr.
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1.GÝRÝÞ kesimlerin  birleþik ve kollektif çabalarýný 

gerektirir.(Shaw et. Al., 2000). Uzun vadede, 

Gelecekte olmasý muhtemel kayýplarý önceden ekonomik açýdan hazýrlýklý olma iyi sonuçlar 

belirleyebilmek toplumun büyük bir kesimine yaratýr. Bunun yanýnda, deprem sonrasý 

fayda saðlayabilecek olan  birþeydir. Bunlar; faaliyetler halihazýrda kaybedilen hayatlarý 

- Özellikle planlama kararlarýnýn ilerdeki hiçbir zaman kurtaramaz. Böylelikle 

kayýplar üzerinde etkisi olabileceði kent ve felaketlerin etkilerini azaltmak için 

bölgesel ölçekte geliþme ve çevresel planlama çabalarýmýzý felaketi önleme ve buna karþý 

konularýyla yakýndan ilgililer. hazýrlýklý olmaya yoðunlaþtýrmalýyýz(Okazaki, 

- Ulusal ve uluslararasý  ölçekte 2000). Birleþik Deprem Risk Deðerlendirmesi 

ekonomik planlamacýlar. ve Yönetimi Programlarýyla, depremlerin 

- Çok sayýda binalarýn yöneticileri veya sebeb olduðu fiziksel, ekonomik ve sosyal 

sahiplerini veya sigorta ve mükerrer hasarlar azaltýlabilir.

sigorta þirketleri Þekil 1.1 deprem öncesi ve sonrasý alýnmasý 

- Hazýrlýklý olmak için yeterli derecede gerekli önlemleri gösteriyor.

acil durum planlarýna olanak verecek 

olan sivil koruma, kurtarma ve acil 

hizmet sorumlularý

- Ýnþaatlarda yeterli korumanýn yasalar 

tarafýndan asgari düzeyde saðlanmasý 

için imar yasalarý ve tüzük tasarýlarý 

hazýrlayanlar

Türkiye ve Kýbrýs gibi inþaatlarýn 

uygulamada önceden belirlenmiþ imar 

sistemini yansýtmaktan uzak olduðu ve hatta 

imar yasalarýnýn depreme karþý dayanýksýz 

binalar yaratmasýnýn tartýþýldýðý ülkelerde, ilk Þekil 1.1 deprem öncesi ve sonrasý alýnmasý 

yardým, tamirler, deprem sonrasý barýnaklar gerekli önlemleri gösteriyor.

gibi  bütün deprem öncesi veya sonrasý 

etkinliklerde hazýr bulunmasý için mevcut 1.1 Amaç ve Kapsam

binalarýn dayanýklýlýðýnýn deðerlendirilmesi 

çok önemlidir. Bu çalýþmanýn kapsamýnda deprem 

Arama ve kurtarma önemli bir konu dayanýklýlýðý deðerlendirmesi ve þehirler için  

olmasýna raðmen, depremlerin etkilerini risk yönetimi planý geliþtirilmesi prensipleri 

azaltacak en makul yol önceden hazýrlýklý üzerine öðretici bir çalýþma yapýlmasý 

çabalar ile bu etkileri doðru bir þekilde hedeflendi.

hafifletmedir. Deprem felaketi yönetimi Bu çalýþmanýn amacý literatürdeki 

toplumun karar mekanizmalarýnda rol alanlar, istatistiki, olasýlýksal ve gözleme dayalý 

hükümet görevlileri, sivil toplum örgütleri, yaklaþýmlarý    açýklamaktýr.   Bu   yaklaþýmlar 

vatandaþlar, bilim adamlarý gibi deðiþik 
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sismik zayýflýklarýn / mevcut çevresel 

yapýlarýn dayanýklýlýðýnýn ve ekonomi ile 

toplum üzerindeki olasý  etkilerinin 

deðerlendirilmesi için kullanýlabilir. Ayný 

zamanda, bir eylem planý oluþturmak için 

atýlmasý gerekli adýmlarý ortaya koymayý 

amaçlar.

2. RÝSK: ORTAYA ÇIKMA OLASILIÐI 

VE KAYBIN ÖLÇÜSÜ

Mühendislik dallarý için, risk belirli bir 

fenomenin sebeb olduðu, gerçekleþmesi 

beklenen kayýplar olarak( can kaybý, 

yaralanan insanlar, eþyalara olan zararlar ve 

ekonomik etkinliðin bozulmasý) ifade edilir. 

Risk belirli olaylarýn olasýlýðýnýn ve herbirinin 

sebeb olabileceði kayýplarý anlatan bir terimdir. 

Diðer analizciler bu terimi bir felaketin ortaya 

çýkmasý ve belirli seviyede kayýba yol açmasý 

olarak kullanýrlar.(DMTP,1994)

 2.2. Deprem Riski Deðerlendirmesi.

2.1. Riski Anlama Deprem riski deðerlendirmesi, ilgili 

alan veya þehir için riski en aza indirgeme 

Riskin 3 esas unsuru vardýr. planlarýna veya deprem ana planlarýna (öncesi 

veya sonrasý eylemler)  yol açacak olan bir 

Tehlikenin ortaya çýkmasý olasýlýðý, belirli deðerlendirmeler sürecidir.  Aþaðýda 

bir doðal tehlikenin belirli bir þiddet sýralandýðý þekilde 3 adet deðerlendirme fazý 

seviyesinde gelecekte belirli bir zaman dilimi vardýr.

içerisinde ortaya çýkmasý olasýlýðý olarak *Belirli þiddet seviyesindeki depremin þehrin 

tanýmlanabilir. etkin  ve etkin olmayan yerel faylar arasýndaki 

konumu ve bölgenin deprem geçmiþi 

Tehlikede olan Unsurlar, tehlikeye maruz gözönünde bulundurularak belirli bir zaman 

insanlarýn ve eþyalarýn envanteri dilimi içerisinde gerçekleþme olasýlýðýnýn 

deðerlendirmesi

Tehlikeye açýklýkZayýflýklar, belirli þiddette 

tehlike ortaya çýktýðýnda her bir unsura *Belirli seviye(þiddetteki) deprem için 

gelecek zarar derecesi (Þekil 2.1 ve 2.2) bö lgen in  deprem savunmas ýz l ýð ýn ý  

(DMTP, 1994) deðerlendirme

  

Þekil 2..2  Risk bileþenleri, Örneðin 

Türkiye,Tehlike: Depre Risk Grubu: 

Nüfus Savunmasýzlýk: Bina çeþitleri 

ve nitelikler Risk: potansiyel can 

kaybý

Þekil 2.1

Risk Bileþenleri
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*Ýnsanlar, yapýlar, að sistemleri ve altyapýlar kullaným, onarým maliyeti/yeniden inþa ve 

vs. gibi risk unsurlarý için olasý tehlikeleri deprem öncesi duruma getirebilmek için 

deðerlendirme zaman kaybý  gibi yukarda belirtilen faktörler 

olarak yeniden gözden geçirilmelidir.

2.3. Deprem Bölgesinde Riski Etkileyen Literatürde depremle ilgili olarak 

Faktörler þehirlerin savunmasýzlýðýný deðerlendiren 

Z a m a n ,  y e r  v e  b ö l g e y l e  b i r l i k t e  metodlarý tartýþan birçok çalýþma vardýr. Ýleriki 

deðiþebilmelerine raðmen, deprem tehditi bölümlerde þehirlerin savunmasýzlýðýný 

altýndaki bir bölgede risk miktarýný etkileyen deðerlendirmek için bir metodoloji ortaya 

bazý faktörler aþaðýda sýralandýðý gibidir. koyan 3 çalýþma açýklanacaktýr.

- Sývýlaþma(Çözülme)

- Zeminin çökmesi 3.1. Ýstatistiki Yaklaþým(Özcebe et.al. 2004 

- Yokuþlar tarafýndan)
Yapý malzemeleri ve bina çeþitleri  

Türkiye ve Kýbrýs gibi uygulamada 
3. DEPREM SAVUNMASIZLIÐI 

inþaatlarýn önceden belirlenmiþ yapý sistemini 
DEÐERLENDÝRMESÝ

yansýtmaktan uzak olduðu ülkelerde, yapýlarýn 
B i r  t o p l u m u n  d e p r e m e  k a r þ ý  

savunmasýzlýk deðerlendirmesini yapmak  
savunmasýzlýðý etkin ve etkin olmayan deprem 

için yapý sistemi, kapasite, yerleþim ve etkinlik 
fay hatlarýna yakýnlýðý, yapýlarýn yaþý, nüfus 

parametrelerinin üzerine odaklanmak  yanlýþ 
yoðunluðu ve geliþme, mülklerin ve altyapýnýn 

olur.
deðeri, yerleþime açýlmýþ ve yerleþime kapalý 

Bunun yerine, gözlemlenmiþ zarara ve 
binalarda kullanýlmýþ olan yapý malzemeleri 

önemli yapý niteliklerine dayalý istatistiki 
ve bir toplum içerisinde tehlikeli tesislerin 

analiz, bölgesel deðerlendirmeler için daha 
k o n u m u  g i b i  ç e þ i t l i  f a k t ö r l e r e  

güvenilir ve doðru sonuçlar saðlayabilir. 
d a y a n ý r . ( C R C D D , 2 0 0 4 ) .  F a k a t  

Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin bazý 
savunmasýzlýðý deðerlendirmede parametre 

fakülteleri tarafýndan istatistiki yaklaþýmý 
olacak olan kayýplar 3 kategori altýnda 

öngören bir çalýþma  yapýldý. Temel amaç, 
sýnýflandýrýlabilir. 

zarara karþý çok savunmasýz olan, deprem 

performansýnýn þiddetli bir depreme 
§Depremin Yaþam, Güvenlik ve Saðlýk 

dayanmaya karþý yetersiz olduðu  binalarý 
Kayýplarýna etkisi

belirlemektir. Bu baðlamda,  mevcut alçak ile 
§Depremin Ekonomik Kayýplar üzerindeki 

orta yükseklikteki betonarme binalarýn 
Etkisi

deprem savunmasýzlýðýný deðerlendirmeye 
§Depremin Yapýsal Kayýplar ve gelecekteki 

yönelik ön deðerlendirme metodolojisi 
Geliþme Eðilimleri Üzerindeki Etkisi

geliþtirmek için ayrýþtýrma çözümlemesi 

tekniði kullanýlmýþtýr.
Belirli büyüklükteki bir depremden etkilenmiþ 

Ortaya  çýkarýlan  temel zarara 
bir þehrin savunmasýzlýðýný deðerlendirirken,  

sebebiyet veren parametrelere dayalý ayýrt 
savunmasýzlýk ortaya çýkmýþ zararlar, acil 

edici  fonksiyonlar;  kat sayýsý(n),  asgari 
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normalleþmiþ yatay katýlýk endeksi(mnlstfi), Aci l  Oturulabi l ir l ik  Performansý  

asgari normalleþmiþ yatay dayanýklýlýk Sýnýflandýrmasý:

indeksi(mnlsi), normalleþmiþ fazlalýk Temel hedef þiddetli bir yer sarsýntýsýndan 

skoru(nrs), yumuþak kat endeksi(ssi) ve hemen sonra  yerleþime açýlabilecek binalarý 

çýkýntý(cumba) oranýdýr(or).  Bu çalýþmada tesbit etmek.(ana hedef deprem sýrasýnda hiç 

kullanýlan yapý hasarý veritabaný anket hasara uðramamýþ veya çok hafif hasar 

takýmlarýnýn 1999 Düzce depreminden sonra görmüþ yapýlarý belirlemek.)

deðerlendirdiði 484 binayý kapsar.  

Ortaya konulmuþ metodolojinin 

onaylamasý 1992 Erzincan Depremi ve 2002 

Afyon Depreminden deðerlendirilen hasar 

verilerinin önerilen fonksiyonlar için 

hesaplanmýþ verilerle  karþýlaþtýrmasýyla 

yapýldý.

Modelin sýnýflandýrma sonuçlarý 

gösteriyor ki ciddi þekilde hasara uðramýþ ve 

çökmüþ binalarýn doðru sýnýflandýrma oraný 

Tablo 4.1. Özcebe'nin (et.al. 2004) çalýþmasý oldukça yüksektir. Öte yandan, hiç veya çok 

için Hasar durumlarýnýn tanýmý hafif hasar durumu için doðru sýnýflandýrma 

oraný Erzincan veritabaný için %96.4 ve Afyon 

veritabaný için  %75.0'dir.

Erzincan veritabanýnýn %9.3'ünü 

oluþturan ve Afyon veritabanýnýn %22.2'sini  

oluþturan sadece 3 bina  deðerlendirilemedi. 

'Orta seviyede' olarak belirlenen bu binalar 

daha ayrýntýlý araþtýrma gerektiriyorlar. 

Çeþitli geliþigüzel faktörlerin(örneðin 

jeo teknik  parametre le r )  var l ýð ý  ve  

Þekil 4.1. Düzce Depremi için Bina verileri belirsizliklerin kaynaklarý gözönünde 

tanýmý, 1999. (Özcebe et. al. 2004) bulundurulduðunda bu oranlar oldukça tatmin 

edicidir ve önerilen istatistiki modelin tahmin 

Tümünün aþaðýda sýralandýðý üzere kat edilmesini desteklerler.

sayýsýna dayalý 2 tane ayýrt edici fonksiyon ve 

kesme fonksiyonlarý geliþtirilmiþtir. 3.2. Olasýlýksal Yaklaþým (Kandilli 

Rasathanesi ve Deprem Araþtýrmalarý 

C a n  G ü v e n l i ð i  P e r f o r m a n s ý  Enstitüsü 2002)

Sýnýflandýrmasý:

Ana hedef  þiddetli(ciddi) þekilde hasara Ýstanbul için bir senaryoya göre 

uðramýþ ve çökmüþ binalarýn can güvenliði depremin Ana Marmara Fay hattýnda olmasý 

amaçlarý için belirlenmesidir. çok  kesin. Aþaðýda  olasý  deprem þiddetleri 

 Yapýsal Unsurlar Yapýsal olmayan unsurlar 

Yok  Gözle görünür hiçbir hasar 

yok 

Gözle görünür hiçbir haar 

yok 

Hafif Eðik ince çizgi veya 

bükülgen çatlaklar 

Duvarlarda ince çatlaklar. 

Sývanýn kabuklanmasý 

Orta dereceli Betonun parçalanmasý Duvarlar ve paneller 

arasýndaki baðlantýlarda

Çatlaklar. Sývanýn  büyük 

parçalar halinde ufalanmasý 

Þiddetli Bölge bölge yapýsal  

çökmeler 

Duvarlarda geniþ ve derin  

çatlaklar 

Çökme  Bölge bölge veya tümüyle 

çökme 

Duvarlarýn birbirine çarparak 

veya düþey olarak düþmesi 
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ve senaryo depremden ortaya çýkacak hasarlar 

sýralanmýþtýr.

7 þiddetindeki: Birkaç bina orta dereceli 

hasarlý

8 Þiddetindeki: Birçok bina orta dereceli 

hasarlý, birkaç bina oldukça büyük ile ciddi 

hasarlý

9 Þiddetindeki: Birçok bina çok büyük ile  Þekil 4.2. Deprem þiddetleri ve hasar haritalarý 

ciddi hasarlý, birkaçý oldukça aðýr hasarlý senaryo depremle ortaya çýkabilir.

Azý: %20'nin altýnda, Birçoðu:%20 ile %60 Geçmiþ kentsel depremlerden elde 

arasý(KOERÝ,2002) edilen gözlemler, yaþamsal, ulaþtýrma, 

telekominikasyon, su vs. þebekelerinin fiziki 

Can kaybý  tehl ikes i ,yapý lar ýn ,  savunmasýzlýðýný deðerlendirmede kýlavuz 

sistemlerin ve sosyoekonomik yapýlarýn olarak kullanýlmýþtýr. 

savunmasýzlýðý deprem riskini ve kayýplarý Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

etkileyen temel faktörlerdir. Araþtýrmalarý Enstitüsü tarafýndan deprem 

olasýlýðý tehlikesi veya belirli büyüklükte ve 

Savunmasýzlýk iliþkisini doðuran 2 belirli yerde senaryo depreme maruz bir þehir 

temel yaklaþým vardýr. Birincsi deprem sonrasý için bir  'kayýp deðerlendirmesi ' 'nin 

alan gözlemlerine ya da deneylerden elde s o n u ç l a r ý n ý n  t a k d i r i  i ç i n  b i r  

edilen hasar verilerine dayalýdýr. Ýkincisi metodoloji/yazýlýmý hazýrlandý (KOERÝ, 

yapýnýn ya ayrýntýlý zaman-geçmiþine veya 2002)

daha kolaylaþtýrýlmýþ methodlara göre yapýnýn 

rakamsal analizine dayalýdýr.(KOERÝ, 2002) Sözü edilen metodolojiyi kullanmak için 

adýmlar;

Ýstanbul durumunda her belirlenmiþ - Üzerinde çalýþýlacak þehir/bölgeyi seçin.

bina grubu  ve belli hasar sýnýflarý için - Potansiyel depremi potansiyel fay hatlarý için 

yüzdelik hasarý(olasýlýðýný) ifade eden bina belirleyin.

savunmasýzlýk iliþkilerini kullanarak  ilk - yerel toprak durumlarýný tanýmlamak için 

yaklaþým takip edilir. Belirli sýnýf bina için bilgi toplayýnýz

hasara uðrayan her binaya düþen kayýplar - Bina sýnýflarý ve diðer hayatçizgileri 

yerel depremlerden elde edilen verilere dayalý envanteri için bilgi toplayýnýz.

olarak temin edilir.(KOERÝ, 2002) - Deprem tehlikesi bilgisini belirli-bölge arazi 

hareketi þeklinde hesaplayýnýz

- Yazýlýmdaki (veya dýþtan saðlanan) 

savunmasýzlýk verisini kullanarak deðiþik bina
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sýnýflarýna  ve insan hayatýna olan hasarý 

(kaybý) deðerlendiriniz.(KOERÝ,2002) 

Þekil 4.5. Bina Hasarýna baðlý olarak Direkt 

Mali Kayýplarýn Daðýlýmý

Þekil 4.3. tamir edilemeyecek derecede hasara 

uðramýþ bütün binalarýn þiddet yoðunluðuna 3.3. RADÝUS (Deprem Felaketlerine karþý 

dayalý daðýlýmý( bütünüyle hasar) þehir bölgelerinin tesbiti için Risk 

Deðerlendirmesi Araçlarý 1996-2000)

KOERÝ-kaybý yazýlýmý bina hasarlarýný, 

ekonomik kayýplarý ve bina hasarlarýyla ilgili R A D Ý U S  d e p r e m l e r i n  þ e h i r  

can kayýplarýný takdir edebilir. Ýstanbul bölgelerinde yýkýcý etkilerini azaltmaya 

senaryo depreminin sonuçlarý bina hasarlarý, yönelik dünya çapýnda bir giriþimdir. Riski 

can kayýplarý ve ekonomik kayýplarla ilgili azaltmaya yönelik etkinliklere halkýn 

olarak sýrasýyla þekil 4.3., 4.4., 4.5. te katýlýmýný saðlamak için Japon hükümeti 

gösteriliyor. tarafýndan finanse edilen bir projedir. 4 temel 

amacý vardýr.

Dünya çapýnda seçilmiþ 9 vaka analizi 

þehirleri(bunlara Türkiyeden Ýzmir de dahil) 

için deprem hasar senaryolarý ve risk yönetimi 

planlarý geliþtirmek.
Dünyadaki herhangi bir depreme 

eðilimli þehire uygulanabilecek deprem hasarý 
deðerlendirme ve yönetimi için pratik araçlar 

Dünyaçapýndaki þehirlerde deprem 
riskini anlamak için karþýlaþtýrmalý çalýþma 
yürütmek.

Deprem riskini þehir düzeyinde 
hafifletmek için bilgi alýþveriþini teþvik Þekil 4.4. Gece-Vakti Senaryo Depremi için 
etmek.(Okazaki, 2000)Ölümlerin Daðýlýmý.
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RADÝUS hazýrlýklý olma gibi deprem- farkýndalýðýný geliþtirmek

öncesi eylemleri hedefler. - Uygun teknolojileri transfer ederek ve 

karar-alanlar, iligili örgütler/kurumlar, 

3.3.1. Hazýrlýklý Olma yerel hükümet, bilim adamlarý, özel 

Hazýrlýklý olma iki adýmdan oluþur. Bir felaket sektör, basýn ve halk  arasýnda çok-

senaryosu hazýrlama ve buna göre bir risk yönlü iþbirliðini ve dayanýþmayý teþvik 

yönetimi planý oluþturma. ederek  deprem durumunda can ve mal 

kaybýný azaltmak için halk arasýnda 

     1. adým: Þehrin deprem riskini veri depreme karþý hazýrlýklýlýðý geliþtirmek.

toplayarak, tehlike deðerlendirmesi yaparak, - Deprem Felaketini hafifletmek için 

savunmasýzlýk analizi ve zarar takdiri ve sürdürülebilir bir plan dahilinde yerel 

bunlarý müteakip þehrin durumunu insan altyapýyý geliþtirmek.

kayýplarý, binalara olan hasarlar, hayatçizgisi - Eylem planýný uygulamak için yerel 

(yol sistemi, su sistemi, elektrik sistemi, altyapýyý oluþturmak.

telefon sistemi tipik binalar) ve altyapýlar - Yerel hükümet kurumlarý ve bilimsel 

olmak üzere açýklayan bir deprem senaryosu topluluklar arasýnda çok-yönlü 

2. adým: Senaryo depreme dayalý olarak iþbirliðini ve eþgüdümü teþvik 

bir etki azaltma planý veya risk yönetimi e t m e k . ( S h a w  e t .  a l ,  

planý((eylem planý) 2000)(Okazaki,2000)

- Eylem planlamasý temel olarak þunlarý 

3.3.1.1. Senaryo içerir;

Bir Senaryo iki yönlüdür. - Sorunlarý, savunmasýz unsurlarý ve 

Teknik yönü tehlike analizini ve çöken fýrsatlarý belirleme 

binalarýn yüzdeliklerini ve can kayýplarýný - Amaçlarý ve öncelikleri( acil cevaplama 

vs.hesaplayan, zarar deðerlendirmesini plnalamasýnýn ve yeterlil iðinin 

Teknik olmayan yönü, sosyal,  g e l i þ t i r i l m e s i ,  h a l k  a r a s ý n d a  

ekonomik ve psikolojik yönlerini içerir. farkýndalýðýn geliþtirilmesi, binalarýn ve 

Senaryo ayni zamanda binalar ve altyapýlarýn deprem performansýnýn 

hayatçizgileri (su arzý, kanalizasyon sistemi, geliþtirilmesi)

elektrik arzý, telekominikasyon þebekesi) ve - Seçenekler ve ölçüp-biçme(pazarlýklar)

altyapýlar (yol þebekeleri, köprüler) ve kritik - Kaynaklar ve sýkýntýlar

binalar  için zarar haritalarý geliþtirilmesini - Proje ekipleri ve görevler oluþturma

hedefler.(Shaw et. al. 2000) - Uygulama ve izleme(Hamdi VE 

Goethert, 1996)

3.3.1.2. Yönetim

Ayný zamanda, bir risk yönetimi planý 

Deprem riskini hafifletme yönetiminin þunlarý içermelidir;

amaçlarý 

- Kitle iletiþim araçlarýyla karar-alanlar Deprem Felaketini hafifletmek için 

ve halk arasýnda deprem riskini anlama ve  þehir geliþim planý 
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     - Yapý olarak zayýf  binalarýn ve 1996-2000 tarihleri arasýnda dünyanýn deðiþik 
altyapýnýn güçlendirilmesi ve açýk alanlarýn, 

yerlerindeki 9 vaka-çalýþmasý þehrinde 
acil yollarýn ve boþaltma için gösterilecek 

yürütüldü. Risk deðerlendirmesi çalýþmalarýný alanlarýn güvenliðinin saðlanmasý gibi 
ve bir el kitabý hazýrlanmasýný müteakip her mevcut þehir yapýlarý için geliþtirme planý.
þehir için farklý deprem senaryolarý yaratýldý. - Hayat kurtarma, yangýnla mücadele, 
RADÝUS çalýþmasýnýn kýlavuzluðunda, risk acil  ulaþým ve maðdur(yaralýlara) halka 
deðerlendirmesinin parametrelerinin ve risk yardým gibi acil eylemler 
yönetimi planýnda yer almasý gerekli taraflarýn - Önemli tesisler için bireysel karþý 
açýklanmasý hedeflendi.önlemler

- Bilginin daðýtýmý ve kamunun ve özel 

sektörün eðitilmesi(Okazaki, 2000)
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Development Department, 2004, ''City of elkitabý hazýrladý. Bu elkitabýna þu adresten; 
Roseville Hazard Mitigation Plan''Roseville, 

CA, USA ulaþýlabilir. 
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Afet Yönetiminde Kriz Merkezleri ve Ýþlevi

Afet bölgesine doðru zamanda, akýlcý bir kriz yönetimi hizmeti vermek istiyorsak, krizsiz 
zamanda altyapýmýzý doðru kurmamýz, en baþarýlý kiþilerden bir kilit personel oluþturmamýz, malzeme, 
araç, gereç ve yer seçimini doðru yapmamýz þarttýr.  Kriz Yönetim Merkezinin karar vericiler ekibinin, 
kriz olmadýðý zamanlarda ayda bir defa toplanmasý gerekir.  Birbirleri ile devamlý koordinasyonu 
olmayan bir ekip hiçbir zaman kriz anýnda muvaffak olamaz, krizi çözeceði yerde krizi büyütür, fayda 
yerine zarar verir. 

KRÝZ YÖNETÝMÝ ve KRÝZ YÖNETÝM tarzýnýn takibi açýsýndan kurulan merkezler 

MERKEZLERÝ O l a ð a n ü s t ü  H a l l e r  K r i z  Y ö n e t i m  

Merkezleridir.   

Son yýllarda dünyada çeþitli nedenlerle Hiç umulmadýk bir zamanda belli bir 

vukuu bulan  doðal afetler, meskun olayýn ve özellikle de insanlarýn toplu olarak 

bölgelerdeki büyük olaylar ve çeþitli daha fazla yoðun bulunduðu bölgelerdeki bir 

nedenlerle günlük hayatý belli zamanlarda olayýn birdenbire bir faciaya dönüþmesi, 

kesintiye maruz býrakan tehlikelerin Büyükþehirlerin bugünkü imkanlarý ve 

sonucunda , bu olaylarýn önlenmesi ve normal yoðunluðu içerisinde kaçýnýlmazdýr.  Bunu 

hayata döndürülmesi  açýsýndan alýnan Türkiye en son 17 Aðustos depremiyle 

tedbirlerin, yapýlan operasyonlarýn toplu görmüþtür.  Ama bunu Türkiye ile hiçbir 

olarak, süratli ve en uygun þekilde müdahale zaman kýsýtlandýrmamak lazým. Bundan evvel 
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Uzakdoðu'da vukua gelen son tsunami faciasý, sonrasýnda polis acil yardým servisi iþbirliði 

dünyanýn çeþitli yerlerinde vukua gelen çeþitli öne çýkarken, bir su baskýnýnda itfaiye ve 

patlamalar, terör olaylarý, hepsi sonucunda bir kurtarma teþkilatý önde; yoðun bir kar 

kriz merkezinin derhal  devreye girmesini ve yaðýþýnda ise karayollarý, belediye yol bakým 

müdahalelerin o merkezden yürütülmesini ekiplerini ilerde görürüz.   Madem kriz 

gerektirmiþtir. yönetiminde en çok dikkat edeceðimiz konu; 

kriz anýnda görev alacak tüm yetkililerin kriz 

Aslýnda kriz merkezleri Türk Dil olmadýðý zaman asli görevlerini yürütmeleri 

Literatürüne 1987'li yýlýnda Ýstanbul'da vukua ve bütçelerine yük olmamalarýdýr.  Normal 

gelen kar felaketi ile girmiþtir.  O zaman ilk görevleri içerisinde kendilerine verilen eðitim 

kullandýðýmýz terim “Olaðanüstü Þartlar sayesinde  kriz anýnda nereye intikal 

Müdahale Merkezi” idi. Fakat zaman içinde edeceklerini, ne yapacaklarýný, nelerden 

bu “Kriz Merkezine dönüþmüþtür.  O  yýllarda sorumlu olacaklarýný bilmeleri gerekir.  Kriz 

da, bu 15 gün süren ve 10 milyonluk þehri, yönetiminde diðer bir konuda krizden önce 

Ýstanbul'u, felç eden  kar olayýnda þehirdeki planlanan sistemin kriz anýndan sonra hiçbir 

tüm otoriteleri zamanýn valisi Nevzat Ayaz'ýn þekilde deðiþtirilmemesidir.  Aksi taktirde 

ve Belediye Baþkaný Bedrettin Dalan'ýn uyumdan ziyade karýþýklýk doðar. Krizin 

baþkanlýðýnda bir kriz merkezinde toplamak özelliðine göre yapýlacak modifikasyonlar 

fikri en doðru fikirdi.  Bende o zaman o ancak çok istisnai kaidelerle devreye 

merkezin Genel  Koordinatör lüðünü konmalýdýr.  Devreye yeni bir sistemin alýnýþý 

yürütmüþtüm ve ilk defa Kriz Merkezi ile o sýrasýnda tüm kuruluþlarýn müspet fikrini de 

yýllarda karþýlaþtým. Daha sonra bu konunun almak gerekir.  Kriz yönetiminde çok önemli 

önemimi görerekten bu konuda birçok hem bir husus da ayrý otoritelere baðlý kuvvetlerin 

eðitim çalýþmasý hem de icraatýn içinde bir merkezde buluþmasý ve koordinasyon 

bulundum.  En sonunda bence Türkiye'nin en altýnda çalýþmasýdýr.  Bunun için yapýlacak en 

modern Kriz Merkezlerinden bir tanesi Sn doðru sistem ayrý ayrý kriz yönetim merkezleri 

Belediye Baþkaný Ali Müfit Gürtuna'nýn  o luþturmak yerine, kriz cinsine göre bu 

döneminde kurduðumuz, þu anda AKOM merkezlerden birinin koordinatör merkez 

olarak adý geçen Ýstanbul Afet Koordinasyon olmasýdýr.  Bir askeri harekat sýrasýnda ordu 

Merkezidir.  Bu merkez San Francisco'daki  kriz merkezinin merkez olmasý, bir deprem 

kardeþinden esinlenerek yapýlmýþtýr, ve þehrin anýnda belediye kriz merkezinin kurtarma, 

herhangi bir noktasýndaki bir olaya çok süratle enkaz kaldýrma, yaralý nakli hizmetlerini bir 

müdahaleyi saðlayacak her türlü teçhizat, araç yandan yaparken; vilayet kriz merkezinin 

gereçle donatýlmýþtýr.  seyyar ve sabit hastaneler düzenlemesi, 

kurtarma ve diðer hizmetlerde sivil savunma 

B u  n o k t a d a n  h a r e k e t l e  k r i z  birliklerini harekete geçirmesi, gönüllü 

yönetiminin tarifini yaparsak, çok deðiþik ve kuruluþlarý sistematize ederek hizmete 

geniþ bir yelpazeyle karþýlaþýrýz.  Bu yardým ettirmesi gibi.  Olayýn  boyutunun 

yelpazenin kenarlarý ise çok deðiþkendir.  sivil otoritelerin gücünü  aþmasý  halinde , 

Dünya çapýndaki bir futbol maçý öncesi ve ordu birliklerinden gerek  operasyon,  gerekse 
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destek hizmetleri istenmesi ve kuvvetlerin de ve can kurtarma, doðal gaz idaresi, su ve 

sahada rantabl bir þekilde kullanýlmasýnýn yol kanalizasyon idaresi, yol bakým hizmet birimi, 

gösterilmesi gibi . ulaþým ünitesi( ki bunlarýn arasýnda belediye 

otobüslerini, metroyu, deniz otobüsleri 

Kriz boyutlarýnýn daha geniþ olmasý halinde ünitesini) zemin ve deprem inceleme bölümü 

ise   Vilayet kriz merkezinin koordinatör kriz gibi bölümleri sayabiliriz. 

merkezi olarak gerek merkezi hükümetin kriz Destek ve strateji birimi olarak þehir ile 

yönetim merkezinde gelen talimatlarý almasý, ilgili her türlü bilginin yer alacaðý bilgisayar 

gerekse tüm dýþ dünyadan gelecek yardýmlarýn kayýtlarý, þehir planlarýnýn yüklendiði 

cins ve miktarýný planlamasý gibi.  Burada en bilgisayar disketleri arþivi, þehrin imar 

doðru yol, kriz yönetim merkezlerinin baðlý planlarýný esas alan jeolojik, jeomorfolojik ve 

bulunduðu birimlerin baþkanlarýnýn ilin en jeoteknik inceleme raporlarý ve bunlarla ilgili 

y ü k s e k  y ö n e t i c i s i n i n  v e y a  i l d e  haritalar sayýlabilir.   Ayrýca bunlarýn back-

görevlendirilmiþ hükümet temsilcisi bakan up'larýnýn da merkezden uzak bir noktadaki 

baþkanlýðýnda zaman zaman koordinasyon alternatif merkezde olmalýdýr. .  Önceden bu 

toplantýlarý yapmalarý, hizmetleri planlamasý birimlere verilecek odalara, birimler 

ve icraya aktarmasýdýr. bilgisayarlarýný, telsizlerini ve diðer 

kominikasyon cihazlarýný, bu konudaki 

Kriz yönetim merkezleri genel olarak 3 planlarýný, kuvvetlerinin çeþitli senaryolara 

bölümden oluþur ; göre  dað ý l ým ve  görev  yap ý lanma 

dökümanlarýný yerleþtirirler. Bu ünitelerde 

     • Birinci bölümde müracaat bölümü, görev yapacak personel ise daha önceden 

basýn ve halkla iliþkiler bölümü, basýn odasý, belirlenerek eðitilir ve ofislerine adapte edilir.

stüdyo ve haber geliþ merkezi. Kriz yönetim merkezinin en önemli 

birimi mesaj merkezidir. Krizde karar 

     • Ýkinci bölümde ( ki buraya ancak kriz vermenin en önemli hususu, kriz durumunun 

yönetim mensuplarýnýn girmesi gerekir. net bir þekilde deðerlendirilmesidir. Çoðu 

Kapalý bölüm olarak tanýmlanýr) kriz yönetim zaman telaþ ve panik krizin boyutunun tam ve 

odasý, haber deðerlendirme ve izleme merkezi, somut olarak  bildirilmemesi durumunu 

strateji odasý, toplantý odalarý, ilgili birimlerin getirebilir. Haberleþmedeki hatalar mesaj 

odalarý, bilgisayar merkezi ve dýþ iliþkiler merkezinin dolayýsýyla da karar vericilerin 

irtibat merkezi. iþini zorlaþtýrýr.  Karar vericiler grubuna 

verilecek bilgiler içinde mutlaka modern 

     • Üçüncü bölüm ise destek birimleridir. teknolojinin getirdiði kolaylýklardan istifade 

Bunlar yemek, dinlenme, gardýrop odalarý, ile görsel olarak da bilgi aktarýlmalýdýr.  Olay 

ardiye odasý, kýrtasiye ve basýlý evrak deposu yerinden kriz merkezine, karar verici grubuna 

gibidir. Ayrý bir birimde de en yüksek amir için yapýlacak direk yayýn, mümkün olmadýðý 

bir karargah bölümü oluþturulabilir. durumlarda da en kýsa sürede intikal ettirecek 

Ýlgili bölümler derken, misal olarak yayýný çok faydalý ve doðru olacaktýr.  . 

belediye kriz bölümünde itfaiye, acil yardým 
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Karar Vericiler geçirdikten sonra yönetim toplantýsýna 

ulaþtýrmalýdýr.   Kriz yönetim merkezinde 
Kriz merkezinin ilgili bölümlerinde  bu teknik imkanlarýn muhafazasý, hizmete hazýr 

operasyonu gerçekleþtirecek donanýmýn tutulmasý ve eðitim senaryolarý hazýrlamak 
önceden monte edilmesi gerekir. Kriz üzere çok az sayýda daimi görevli bulunmalýdýr.  
yönetiminde deneyimler göstermiþtir ki, kriz Alarm durumunda görev alacak personele 
yönetimi merkezinde yardýmcý görevliler ile verilmek üzere kriz yönetim merkezi çalýþma 
karar verici kiþi ayný odada çalýþýrsa, karar ve  s i s t emi  kod  k i t apç ýð ý  önceden  
vericinin çalýþmasý etkin olmamaktadýr.  hazýrlanmalýdýr.  Eðitimlerde de kullanýlacak 
Böyle bir durumda devamlý çalan telefonla, bu kitapçýkta  görev alanlarý, görevli kiþiler, 
gelen haberler, çalýþan telsizler, sürekli olarak adresler, telsiz kodu açýk ve öz olarak ifade 
dikkati daðýtacaktýr.  Bu nedenle karar edilmelidir.  
vericilerin odasýnýn mümkün olduðunca sakin 

tutulmasý, bu odaya giriþlerin sýký bir þekilde Seyyar Merkezler

kýsýtlanmasý doðru bir yöntem olarak 

Ayrýca sabit kriz merkezlerinin yanýnda düþünülür.   Karar vericilerin dýþýnda kriz 

gerek doðal afetlerde olay yerinde, gerekse yönetim merkezinden 2 yada 3 üye durumun 

diðer aktivitelerde emniyetli ve destek görsel vaziyetini ve olayýn kronolojisini 

alýnabilecek sahalarda ( askeri birlik, birlik deðerlendirmek üzere odada bulunabilir.  

bahçesi, belediye tesisleri gibi) park ederek Bunun dýþýnda karar vericinin odasýna giriþ 

hizmet verecek seyyar kriz merkezleri hakký, sadece ama sadece mesaj vermek ve 

oluþturulmalýdýr.  Bu merkezler ya özel talimat almak üzere her karar vericinin 1 veya 

donanýmlý otobüslerde yada ihtiyaca göre daha 2 yardýmcýsýna tanýnmalýdýr.  Bu odalarýn 

küçük minibüslerde olabilir.  Seyyar kriz havasýnýn özel þekilde devamlý temiz olmasý 

merkezlerinde karar vericiler için içerisinde çok önemlidir. Ýçerde çok uzun saat ve günler 

sadece ýþýkla ikaz veren bir-iki telefon bulunan görev yapacak yöneticileri devamlý zinde 

bir bölüm, ayrýca ihbarlarýn alýndýðý, olayla tutmak için nem emme cihazlarý, temiz hava 

ilgili tüm bilgilerin ulaþtýðý haber merkezi basma cihazlarý bu odalara ayrýca monte edilir 

bulunur.  Haber merkezi, tüm ildeki ve bakýmlý tutulur.  Bunun yanýnda dýþ 

operasyonel güçlerin polis, jandarma, itfaiye, b i r i m l e r  i ç i n  k u r u l a c a k  ç a l ý þ m a  

yol bakým, acil yardým ve can kurtarma, köy istasyonlarýnýn durumu  ve faaliyetlerinin 

iþleri, meteoroloji, rasathane gibi, telsiz bilgisayar üzerinde ve devamlý yazýlý 

kanallarý ayrýca ara televizyonlara , haber raporlarla karar vericiler bölümüne  

merkezlerine, radyo istasyonlarýna irtibatlý bildirilmesinde fayda vardýr. 

sistemleri olmalýdýr.  Ayrýca bu vasýtalarda 

Karar vericiler bölümünde görev yapan þehrin üst düzey yöneticileri için gerekli 

kriz yönetim merkezi genel sekreteri veya destek hizmetleri de bulunur. 

yardýmcýsý bu raporlarý inceleyip, süzgeçten 
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Sonuç

Sonuç olarak, bölgeye doðru zamanda, 

akýlcý bir kriz yönetimi hizmeti vermek 

istiyorsak, krizsiz zamanda altyapýmýzý doðru 

kurmamýz, en baþarýlý kiþilerden bir kilit 

personel oluþturmamýz, malzeme, araç, gereç 

ve yer seçimini doðru yapmamýz þarttýr.  Kriz 

Yönetim Merkezinin karar vericiler ekibinin, 

kriz olmadýðý zamanlarda ayda bir defa 

toplanmasý gerekir.  Birbirleri ile devamlý 

koordinasyonu olmayan bir ekip hiçbir zaman 

kriz anýnda muvaffak olamaz, krizi çözeceði 

yerde krizi büyütür, fayda yerine zarar verir. 
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Ayþe Nuray KARANCI

Orta Doðu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 

Eskiþehir Yolu-ANKARA

Prof. A.Nuray Karancý,  Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nde  

öðretim üyesidir. Ýngiltere, Liverpool Üniversitesi'nden Klinik Psikoloji alanýnda Yüksek 

Lisans derecesini, Hull Üniversitesi'nden ise doktora derecesini almýþtýr. Depresyon, kaygý 

bozukluklarý , yeme bozukluklarý, cinsel iþlev bozukluklarý ve þizofreninin kökeni ve 

psikolojik tedavisi ile ilgili çalýþmalarý vardýr. Kendisi 1993 ten beri depremlerin psikolojik 

etkileri ve psikolojik ilk yardým ve destek programlarý, afet yönetiminin psikolojik boyutlarý, 

afetlere hazýrlýklý olma ve zarar azaltma konularýnda halk eðitim programlarý geliþtirilmesi ve 

uygulanmasý konularýnda uygulamalý ve temel araþtýrmalar yürütmektedir. Travma 

geçirenler için bireysel ve grup ortamlarýnda psikolojik anlamlandýrma çalýþmalarý da 

yürütmüþtür.  Kendisi ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Baþkanýdýr. 

Toplumda Afet Kültürünün (Bilincinin) Oluþturulmasý, Eðitim ve Ýþbirliðinin Önemi

Afetlere hazýrlýklý olmak ve zarar azaltmak için afetler öncesi sýrasý ve sonrasý 

yapýlmasý gerekenler bulunmaktadýr. Tüm faaliyetler çok  farklý kurum ve kuruluþun 

eþgüdüm içerisinde çalýþmasýný gerektirmektedir. Özellikle halkýn/toplumun hazýrlýklý olma 

ve zarar azaltma faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmeleri, gerekli becerileri ve kaynaklarý 

edinmeleri ve örgütlenmeleri önemlidir. Risk ve yeterlilik algýsý sorumlu davranýþlarý teþvik 

etmede önemli rol oynarlar. Türkiye'de yürütülen çalýþmalarda, risk algýsýnýn yüksek 

olmasýna raðmen öz yeterliliðin düþük olduðu, sorumluluðun dýþsallaþtýrýldýðý ve hazýrlýklý 

olma davranýþlarýnýn fazla yaygýn olmadýðý görülmüþtür. Halk eðitim programlarýnýn kýsa 

vadede tutumlar üzerine etkisi vardýr; ancak, davranýþ deðiþikliði için daha uzun soluklu, 

yaygýn programlara ve toplum örgütlenmelerine ihtiyaç vardýr.

1 GÝRÝÞ için kayýp yaratmalarý ve toplumun 

yaþantýsýný sekteye uðratmalarý gerekir. 
Afetler, belirli bir coðrafi bölgede, 

Dolayýs ýy la ,  depremler in  a fe t le re  
nispeten aniden ortaya çýkan, kolektif stres 

dönüþmemeleri için etkin ve sürdürülebilir 
yaratan, belli ölçüde kayýp yaratan ve 

risk ve afet yönetimi uygulamalarý gereklidir. 
toplumun yaþantýsýný sekteye uðratan 

Afet yönetimi genelde birbiri ile iç içe geçen 
olaylardýr (Tierney, 1989). Bu taným 

dört ana evreden oluþur. Bunlar zarar 
çerçevesinde, örneðin depremler doða 

olaylarýdýr ve afet olarak nitelenebilmeleri 
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 azaltma, hazýrlýklý olma, afete müdahale ve önemli bir hazýrlýk þeklidir. Binanýn depreme 

iyileþtirme olarak kavramsallaþtýrýlmaktadýr. ka r þ ý  dayan ýmýn ý  a r t t ý rmak  ya  da  

Afet yönetiminin her evresinde halk güçlendirmek, eþyalarý sabitlemek, yasal 

bilinçlenmesi ve katýlýmýnýn gerekli olduðu düzenlemeler ve sigorta yaptýrtmak, yine 

vurgulanmaktadýr (Van den Eynde & Veno, hazýrlýklý olma davranýþý içerisinde zarar 

1999). Bu sunumda, afetler çok genel bir alan azaltma ve koruyucu davranýþlar sýnýfýna 

olduðu için çalýþmalarýmýn yoðunlaþmýþ girmektedir.

olduðu deprem durumlarý üzerinde durarak Etkili bir afet yönetimi için halkýn 

halk bi l inçlendi r i lmesi ,  eði t imi  ve bi l inçlendir i lmesi  ve kat ý l ýmlarýnýn 

örgütlenmesi modelleri üzerinde durulacaktýr. saðlanmasý çok önemlidir. Bu katýlýmý 

1 A F E T L E R E  H A Z I R L I K L I  saðlamak ve toplumda hazýrlýklý olma 

OLMAK d a v r a n ý þ l a r ý n ý  a r t t ý r a b i l m e k  i ç i n  

Afetlere hazýrlýklý olmanýn net olarak bieryleri/aileleleri /topluluklarý hazýrlýklý 

kavramsal tanýmýný ortaya koymak oldukça olmaya  teþvik eden faktörleri anlamamýz 

zordur; çünkü fiziksel, psikolojik, biliþsel ve gerekir. Hazýrlýklý olma ile iliþkili bulunan 

yasal boyutlarýn içinde olduðu çok yönlü bir deðiþkenleri ise iki grupta toplamamýz 

süreç söz konusudur. Ayrýca, afet zararlarýný mümkündür. Bunlar afet öncesinde bulunan 

azaltmak ve hazýrlýklý olmak sadece tek býr deðiþkenler, yani  sosyo-demografik (yaþ, 

düzeyde deðil; birey, aile, mahalle, yerel cinsiyet, gelir ) ve  sosyal aðlar (komþuluk, 

yönetim bölgesel, ulusal ve uluslararasý gibi mahalle) ve diðer kaynaklar ve afetle ilgili 

farklý düzeylerde ele alýnmasý gereken bir deðiþkenler, yani afetin ne derece büyük 

süreçtir. olduðu ve sonuçlarý, geçmiþ afet deneyimi, 

Depreme hazýrlýklý olmada genel çerçeveyi, risk algýsý, yeterlilik beklentisi, baþa çýkma ve 

iki aþama ile belirlemek mümkündür: sorumluluk gibi özelliklerdir. Yapýlan çeþitli 

depremlerin yaratabileceði zararlarýn en aza çalýþmalardan eðitim düzeyinin ve gelirin 

indirilmesi, deprem aný ve sonrasý için hazýr yüksek olmasýnýn hazýrl ýklý  olmayý 

hale gelinmesi. Hazýrlýklý olma davranýþýnýnda kolaylaþtýrdýðý bulunmuþtur. Ayrýca risk 

da farklý boyutlar mevcuttur. Afet aný ve algýsýnýn yüksek olmasýnýn, kiþinin kendini 

sonrasý için tedarikli olmak, bu boyutlardan hazýrlýklý olma ve zarar azaltma konusunda 

birisirdir. Afet aný ve sonrasý için, yiyecek, yeterli hissetmesinin, sosyal aðlarýnýn iyi 

içecek, giysi vb. gibi malzemelerin olmasýnýn da hazýrlýklý olma davranýþýný 

stoklanmasýný ve bununla afet sonrasý hýzlandýrdýðýn bulunmuþtur. Zarar azaltma ve 

bireylerin zor durumda kalmamalarýný saðlar. hazýrlýklý olma sürecinde etkili olan biliþsesl 

Ýlk yardým, yangýn söndürme, gaz-elektirik (zihinsel) faktörler incelendiðinde,  afetlerle 

vanalarý ve arama-kurtarma ile ilgili gerekli ilgili iki tür deðerlendirmenin önemli olduðu 

bilgi ve becerilerin edinilmesi ise diðer önemli görülmektedir. “Birincil” deðerlendirmede, 

bir boyuttur. Tabi ki, bir depremin ardýndan birey kendine tehlikenin olup olmadýðý, 

aile bireylerinin bir araya gelmesi veya depremin olup olmayacaðý ya da ne zaman 

deprem anýnda binayý uygun ve etkin biçimde olacaðý ve olursa can-mal kaybýnýn olup 

terk etmek için önceden planlar yapmak da olmayacaðýn ý sorar.  Buna  kritik   farkýndalýk

93

2007

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý



da denebilir. Sonrasýnda ise “ ikincil” Bu modele göre, tehlike algýsý, kritik 

deðerlendirme gelir. Tehlike ile baþa çýkýlabilir farkýndalýk ve afet kaygýsý bireyin afetlere 

mi, birþeyler yapýlabilir mi, kaynaklar nelerdir  hazýrlýk yapabileceði konusunda genel 

ve yeterli mi gibi sorular sorulur. Bireylerin yeterliliðini arttýrmaktadýr. Bireyin öz 

istenen hazýrlýklý olma davranýþlarýný yeterliliði ve genel yeterliliði ise aktif baþa 

gösterebilmeleri her iki deðerlendirmeye de çýkma çabalarýný güçlendirmekte ve böylece 

olumlu yanýtlar vermelerinden sonra afetlere hazýrlýklý olma davranýþlarý 

görülebilir. Bir baþka deyiþle, kiþinin tehlikeyi gösterilmektedir.

fark etmesi ve bir þeyler yapýlabileceðine 

inanmasý,  ilk adýmlarý oluþturmak için 3 TÜRKÝYE'DE HAZIRLIKLI  

gereklidir. Tehlikeyi fark edip kabul eden OLMA KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN 

kiþ/topluluklar için bireysel ve topluluk BAZI ÇALIÞMALAR

düzeyinde neler yapýlabileceðinin  bilmesi 

(baþa çýkma becerileri) ve sosyal destek, Daha önce hazýrlýklý olma konusunda 

kontrol  inancý ve öz-yeterlilik vb. gibi psiko- bahsedilen deðiþkenleri inceleyen bazý 

sosyal kaynaklar önemlidir. Hazýrlýklý olma çalýþma sonuçlarý bu bölümde özetlenecektir:

davranýþý, ancak bireysel/toplumsal baþa 

çýkma becerileri ve kaynaklarý tehlike algýsýný - E r z i n c a n ,  D i n a r  v e  Ý s t a n b u l  

ve yapýlmasý gerekenleri karþýlayabilecek örneklemlerinde, kritik farkýndalýk ya da risk 

düzeyde ise gündeme gelebilmektedir. a l g ý s ý  o l a r a k  t a n ý m l a n a n  b i r i n c i l  

Hazýrlýklý olma sürecinde, Paton, Smith ve deðerlendirmede büyük çoðunluk tehlike 

Johnston'nun (2000) Afetlere Hazýrlýklý Olma olduðunu belirtmiþtir (Karancý, 1997; Karancý 

Modeli Þekil 1'de verilmektedir. ve ark., 1999; Karancý ve Rüstemli, 1995). 

Ýstanbul-Bakýrköy'de 2400 hanenin yer aldýðý 

araþtýrmada ise çoðunluk 2 ile 5 yýl içerisinde 

tekrar deprem olabileceðine inandýðýný rapor 

etmiþtir. Bakýrköy'de anket uygulanan 

kiþilerde, depremle ilgili konuþma ve buna 

iliþkin kaygý düzeyinin orta ve yüksek 

düzeyde olduðu, algýlanan tehdit/zarar 

beklentisinin ise oldukça yüksek olduðu 

bulunmuþtur (Johnston ve ark., 2006).

Ýkincil deðerlendirmede, baþka deyiþle 

zararý azaltma ile ilgili olarak genel yeterliliði 

belirlemek için sorulan. “önlem alýnabilir 

mi?” sorusuna, Erzincan'da araþtýrmaya 

katýlanlarýn  % 82 si (Karancý ve ark., 1995), 
Þekil 1. Afetlere Hazýrlýk Modeli (Paton ve Dinar'da % 71'i (Karancý ve ark., 1999) ve 

ark., 2000) Ýstanbul'da(Bakýrköy) % 84'ü evet demiþlerdir

Kritik  
Farkýndal

ýk 

Tehlike 
Algýsý 

Afet 
Kaygýsý 1 

Afet 
Kaygýsý 2 

Genel 
Yeterlilik  
Etkililik 

Öz 
Yeterlilik  

Aktif baþa 
çýkma 

Güven
(-) 

Süre- 

- 

Afetlere 
Hazýrlýk 
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Durum öz-yeterliliðe geldiðinde, yani “siz revizyonlar (% 6) sýralanmýþtýr (Johnston ve 

kendiniz zarar azaltmak için bir þeyler ark, 2006).

yapabilir misiniz” sorusuna ise  Erzincan ve 

Ýstanbul örneklemlerinde  % 47 ve Dinar'da % 3.2 Hazýrlýklý Olma Düzeyi

46 oranýnda evet demiþlerdir. Görüldüðü gibi 
Erzincan (Karancý, 1997), Dinar (Karancý deprem konusunda genel olarak bir þeylerin 

ve ark., 1996), Çankýrý (Karancý ve ark., 2005) yapýlabileceðine inanmakla beraber, bireyler 
ve Ýstanbul'da (Fiþek ve ark., 2003) yapýlan kendilerinin bir þeyler yapabileceðinden daha 
çeþitli araþtýrmalarda  % 2 ile % 30 arasýnda az emin olabilmektedirler.
deðiþen oranda çadýr bulundurma, ev taþýma 

3.1 Zarar Azaltma/Hazýrlýklý Olma ve saðlamlaþtýrma, yiyecek-giysi stoðu ve 
Sorumluluðu ve Mevcut Bilgi Düzeyi sigorta yaptýrma gibi çeþitli biçimlerde 

hazýrlýk yaptýklarý bulunmuþtur. Karancý ve 
Katýlanlara, zarar azaltmak içim önlem Þakiroðlu'nun 2005'te (Þakiroðlu, 2005) 

almanýn kimin sorumluluðu olduðu Ýs tanbul 'da yapt ýðý  araþt ý rmada ise  
sorulduðunda Tablo 1'de görüldüðü gibi devlet katýlýmcýlarýn sadece % 19'u yeterli hazýrlýðý 
ve belediye büyük oranda sorumluluk olarak yaptýklarýný belirtmiþtir.
görülmektedir. Yine yapýlan araþtýrmalarda genel olarak 

katýlýmcýlarda eðitim, gelir, kontrol algýsý ve 
Tablo 1. Zarar azaltma/Hazýrlýklý olma korku/kaygýsý arttýkça hazýrlýklý olma 
sorumluluðu davranýþýnda da artýþ olduðu gözlenmiþtir. 

Hazýrlýk yapmayanlara nedeni sorulduðunda 

ise, ihmal (%45.4), binaya duyulan güven 

(29.8), ekonomik sýkýntýlar (%25.7), kiracý 

olma (%19.7), zamansýzlýk (%16.5), evden 

taþýnma olasýlýðý (%14.7), ne yapýlacaðýnýn 

b i l i n m e m e s i  ( %  1 3 . 8 ) ,  g e r e k  

duyulmamasý/tanrýya güvenme (% 11.5) ve 

depremin bir daha olmayacaðýna duyulan 

inanç (% 6.4) gibi gerekçeler sunulmuþtur 

(Þakiroðlu, 2005).

.3 Halk Eðitimi Programlarý

Ýstanbul-Bakýrköy'de 2005'te yapýlan Bu bölümde, “Çankýrý: Afetlere Hazýr 
araþtýrmada güçlendirme için kullanýlabilecek Olma:Yerel Eðiticilerden Halka” (Karancý, 
yöntemler sorulduðunda, binayý ve temeli Akþit & Dirik, 2002) baþlýklý çalýþma 
güçlendirme (% 31), yýkýp yeniden inþaa etme kapsamýnda halk eðitiminin önemi, yerel 
(% 25), gerekli teknik analiz sonucunda karar eðiticiler aracýlýðý ile eðitimin uygulanmasý  
verilebilmesi  (% 11) ve yasal düzenlemeler- ve eðitimin etkililiði  tartýþýlacaktýr. Çankýrý'da

 Erzincan 

Karancý ve 

Rüstemli, 

1994 

( % ) 

Dinar 

Karancý ve 

ark., 1996 

( % ) 

Marmara 

Kasapoðlu ve 

Ecevit, 2004 

( % ) 

Devlet 49 46 81.7 

Belediye 31 39  

Vat andaþ 33 26  

Valilik 23 7  

Müteahhit 14 6  
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halka afetler (deprem, sel, toprak kaymasý) yapýlamamasý (% 5), gerek duyulmamasý (% 

konusunda eðitim verecek yerel eðiticileri 5), uygulamanýn fayda saðlamayacaðýna 

eðitmek amacý ile afetlere karþý hazýrlýklý duyulan inanç (% 2.5) ve ekonomik krizin 

olmak için halk eðitimi eðitici el kitabý etkileri (% 0.5) nedenler olarak belirmiþtir. 

hazýrlanmýþtýr. Bu kitapta yerel yöneticiler için H a z ý r l ý k l ý  o l m a  d a v r a n ý þ l a r ý n ý n  

hem eðitim yöntemleri, (yetiþkin eðitimi yordayýcýlarýna bakýldýðýnda ise cinsiyet 

ilkeleri) hem de eðitimin içeriði etraflýca (erkek olma), eðitim, evin sahibi olmak, 

açýklanmýþtýr. Çalýþma kapsamýnda 95 yerel afetlere hazýrlýk eðitimi ve afetlerle ilgili 

gönüllü eðitici eðitilmiþtir. Yerel eðiticiler kaygýnýn hazýrlýklý olma ile olumlu yönde 

daha sonra halktan  4750 kiþiye afetlere iliþkili olduðu bulunmuþtur.

hazýrlýklý olma eðitimini vermiþlerdir.  Verilen 

eðitimin risk algýsý ve hazýrlýklý olma 4 SONUÇLAR

davranýþlarý üzerinde ne denli etkili olduðunu 

araþtýrmak amacý ile bu programdan bir yýl Sonuç olarak, toplumda afet bilincinin 

sonra Çankýrý'da eðitim alanlardan bir grup oluþturulmasý için bu konuda yaygýn ve sürekli 

deðerlendirilmiþtir (Karancý, Akþit ve Dirik, eðitim programlarýna ihtiyaç olduðunu 

2005). Eðitim alan 4750 kiþiden 400'ü tesadüfi söyleyebiliriz. Eðitim programlarýnda risk 

yöntemlerle seçilmiþtir. Eðitim grubu ile algýsý ve tehlikeleri azaltmak için bir þeyler 

karþýlaþtýrmak için 400 afet eðitimi almayan yapý labi leceði  (yeter l i l ik)  a lgýs ýnýn  

yetiþkin ise kontrol grubu olarak belirlenmiþtir. vurgulanmasý gereklidir. Bunlarýn yaný sýra, 

Eðitim programýndan yaklaþýk bir yýl sonra bu afet zararlarýný azaltmak için gerekli beceriler 

gruplara deðerlendirme amaçlý anket ve kaynaklarýn saðlanmasý gerekmektedir. 

uygulanmýþtýr. Sonuçlar, eðitim alan grubun  Tehlike algýsý, yani deprem ve zarar beklentisi 

kontrol grubuna oranla, daha fazla risk önemli bir faktördür. Ancak, bu konuda aþýrý 

algýsýna sahip olduðunu; deprem olmasýndan kaygý yaratýlmasý savunucu bir tutuma yol 

duyulan endiþenin, kayýp beklentisi ve zarar açabilmektedir (örn., saðlam olmayan bir 

azaltma/önlem alma inancýnýn ise eðitim binada oturan bir kiþinin “Benim oturduðum 

alanlarda daha yüksek olduðu bulunmuþtur. bina saðlam” diye düþünmesi). Zarar 

Eðitim alanlar % 26 oranýnda hazýrlýklý olma azaltmada, genel yeterlilik (genel olarak afet 

davranýþlarý sergilerken eðitim almayanlarda zararlarýný azaltmak için bir þeyler yapýlabilir) 

bu oran % 13'tür. Eðtim alan grupta daha çok yüksek olmakla birlikte, öz-yeterliliðin 

hazýrlýk yapýlmýþ olmasý olumludur. Ancak, % (bireyin kendisinin bir þeyler yapabileceðine 

26 da çok düþük bir orandýr ve eðitim inanmasý) görece daha düþük olduðu 

programlarýnýn etkinliði konusunda fazla söylenebilir. Zarar azaltma ve hazýrlýklý olmak 

destekleyici deðildir. Eðitim alanlara, için gerekli eylemleri Devlet, Belediye,  

öðretilenleri uygulamama gerekçeleri Dünya Bankasý kredisi gibi bireylerin 

sorulduðunda ise ihmal (% 36), zamansýzlýk dýþýndaki kurum ve kuruluþlardan beklemeleri 

ve iþ yoðunluðu (% 26), ekonomik yani dýþsallaþtýrýlmýþ sorumluluk yaygýn olarak 

yetersizlikler (% 13), eðitimin yetersizliði (% görünmektedir.  

12), ev sahibi olunmadýðýndan deðiþiklik 
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Bireylerin/topluluklarýn  eðitim düzeyleri, support system for disaster management in 

gelirleri, diðer kaynaklarý, öz güven ve kontrol Turkey: Final report of the psychological 

algýlarýnýn hazýrlýklý olmak için önemli olduðu module research. Boðaziçi Üniversitesi, 

göz önünde tutulmalýdýr. CENDÝM. Ýstanbul: Proje Raporu.

Afetlere hazýrlýk olma konusunda eðitim Johnston, D. M., Karanci, A. N., Arikan, M., &  

almak, afetlerle ilgili endiþeyi, kayýp Hopkins, D. C. 2006. Residential 

beklentisini, hazýrlýklý olma tutumunu  ve risk retrofitting in Istanbul, Turkey: Social and 

algýsýný arttýrmaktadýr. Bir bakýma istenen economic considerations. EERI Conference. 

davranýþlarý yapmak için bir zemin San Fransisco: U.S.A.

oluþturmaktadýr. Ancak, kýsa dönemli eðitim Karancý, N. A. (1997). Erzincanlýlarýn afet 

programlarý ile davranýþ deðiþikliði elde etmek yönetimi ile ilgili deðerlendirmeleri ve 

zordur. Bunun için halk eðitim programlarýnýn beklentileri. Dördüncü Ulusal Deprem 

yaygýnlaþtýrýlmasý, uzun dönemli olmasý ve Mühendisliði Kongresi El Kitabý, s.691-698. 

davranýþ deðiþikliðini teþvik edecek kaynak ve Ankara: Türkiye.
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programý eðitimde sürekliliði saðlamasý, preparedness as volunteers. Traumatology, 

beceri eðitimi ve halk örgütlenmesini 11, 4, s.307-323.

saðlamasý açýdýndan çok olumlu bir örnektir Karanci, N. A., Aksit, B. & Dirik, G. 2002. 

(Karancý ve Acartürk, 2005). Afetlere hazýrlýk Çankýrý'da Afet Zararlarýný Azaltmak ve 

ve eðitim konusunda htoplumun her kesimine Hazýrlýklý Olmak için Halk Eðitimi Projesi. 

ulaþabilmek (örn., kadýnlar), aþaðýdan yukarý UNDP, Rapor.

yaklaþým (yerel toplum-sivil toplum örgütleri), Karanci, N. A., Aksit, B. & Dirik, G. 2005. 

toplumda baþa çýkma tutum ve davranýþlarýný Impact of a a community disaster awareness 

geliþtirmek, kontrol ve öz-yeterlilik training program in Turkey: Does it influence 

duygularýnýn güçlendirilmesi, maddi hazard related cognitions and preparedness 

kaynaklarýn arttýrýmý ve destek, yasal behaviours. Social Behavior and Personality, 

revizyonlar, topluma güven duygusunu 33, 3, s.243-258.

vermek ve politik kararlýlýk, sadece afet sýrasý Karancý, N. A., Akþit, B., & Sucuoðlu, H. 

ve sonrasý deðil, öncesi döneme de (1996). Dinar'da afet yönetiminin psiko-

odaklanmak, sorumluluk ve sahiplenmeyi sosyal boyutlarý. Erzincan ve Dinar 

arttýrmak, örgütlenme (bireyden-yerel deneyimleri ýþýðýnda Türkiye'nin deprem 

top lum-merkez i  ida re ) ,  sü rek l i l ik - sorunlarýna çözüm arayýþlarý. TUBÝTAK, 

kurumsallaþma bu konuda özen gösterilmesi Deprem Sempozyumu Bildiri Kitabý, s.273-

gereken konular arasýnda yer almaktadýr. 283.

Karancý, N. A., Alkan, N., Akþit, B., Sucuoðlu, 

KAYNAKLAR H., & Balta, E. 1999. Gender differences in 

Fiþek, G. O., Müderrisoðlu, S., Yeniçeri, N. & psychological distress, coping, social support 

Özkarar, G. 2003. Integrated decision and related variables following the 1995 
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ve yurt dýþýnda 12 yýl yaþamýþ, 51 ülkeyi ziyaret etmiþ ve Vietnam, Körfez Savaþlarýnda 
hizmet vermiþtir. Albay Mitchell Ýncirlik'likteki Amerikan Hava Üssü eski komutanýdýr.1983-
1985 yýllarý arasýnda Ýzmir Amerikan Cemiyeti yardýmcý Komutaný olarak görev yaptý ve 
Türkiye Ýzmir'de birinci Körfez Savaþý sýrasýnda 724. Havas Üssü Grubunu kumanda etti. 
Kendisi ve karýsý Joan'ýn dört oðlu vardýr, birisi Ankara'da dünyaya gelmiþ ve hepsi de 
Ankara'da yaþamýþlardýr.

Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha Fazla Hayatý Nasýl Koruruz?

 Sivil Savunma hayatlarýn ve kaynaklarýn kurtarýlmasý için vardýr ve bu çabaya yönelik 
olarak ön sýrada yer almaya devam etmelidir. ABD ve Türkiye'den örnekler  risk 
potansiyelinin bilinmesi, zedelenebilirlik ve dayanýklýlýk, organizasyon deðiþikliklerine 
adaptasyon ve doðal ve insanlarýn sebep olduðu afetler konusunda tatbikat yapmanýn hayat 
kurtarmada elzem olduðunu göstermektedir. Ýlk müdahalede bulunanlar, özellikle de Arama 
ve Kurtarma organizasyonlarý, gerçekleþme olasýlýðý çok yüksek senaryolar üzerinde eðitim 
tatbikatlarýný vurgulamaya devam etmelidirler. Sivil Savunma teþkilatlarý arama ve kurtarma 
araþtýrmalarýný takip etmeli ve planlamaya en son yazýlým teknolojisini dahil etmelidirler. 
Telekominakasyonda robotlarýn ve teknolojik  ilerlemelerin kullanýlmasýný daha fazla 
vurgulamak, mobil telefonlarýn daha etkin kullanýmý ve operasyon araþtýrma modellemesi 
kullanýldýðý takdirde daha fazla hayat kurtarabilecek örneklerden bazýlarýdýr.
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1 GÝRÝÞ öðretmen veya sýradan vatandaþ olsun, 

hepimiz hayat kurtarmak isteriz. Sorun bunun 

1.1Selamlama gerçekçi ve ekonomik sýnýrlar dahilinde en iyi 

nasýl yapýlabileceðidir. 

KKTC Baþbakaný Sayýn Ferdi Sabit 

Soyer; Sayýn Zekai Aksakallý (Sivil Savunma 2 SÝVÝL SAVUNMADA ÝLERLEME

Teþkilat Baþkaný ve Organizasyon Komitesi 

Baþkaný); Sayýn Mustafa Sýtký, Zeki Topay, Hayat kurtarmaya dair spesifik 

Kemal Egemen, Sozer Artun, Mehmet Güneþ, önerilerime geçmeden önce, konuþmamýn, 

Mehmet Yýlmabaþar, Ýbrahim Çaðlar ve Alkýn Sivil Savunma ve dinamik dünyaya atýfta 

Gedikoðlu (Organizasyon Komitesi Üyeleri); bulunan birinci bölümüne iþaret etmek 

ve Baylar ve Bayanlar: durumundayýz. Biliyoruz ki Sivil Savunma 

Bugün, bu önemli programýn bir parçasý zaman içerisinde geliþmiþtir. ABD'de Sivil 

olmak benim için büyük þeref. Bu benim Savunma, vatandaþlarýn kendilerini ve 

Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne dördüncü stratejik kaynaklarýný koruma yöntemi olarak 

geliþim ve bu güzel ve tarihi adaya her baþlamýþtýr. Nüfus artýþýyla ilintili olarak  

geliþimde heyecanlanýrým. On yýl önce buraya, yapay ve doðal afet risklerinin artýþýyla, hem 

Baylor Üniversitesi'nin öðrencilerini doðal ve hem de konvansiyonel, nükleer, ve 

getirmekten büyük mutluluk duyarým. Ne terörist saldýrýlardan kaynaklanan yapay 

yazýk ki Girne yakýnlarýndaki orman yangýný felaketlere karþý daha geniþ þekilde 

bizim akademik çalýþmalarýmýzla çakýþmýþ, planlanmaya ve hazýrlanmaya baþladýk. Geniþ 

fakat sivil savunma çalýþmalarýnýzý izleme menzilli kimyasal, biyolojik ve radyolojik 

olanaðý bulamamýþtýk. 1999 Marmara (KBR) silahlarý içeren Toplu imha silahlarýnýn 

depreminde ve 2005'de Pakistanda meydana (TÝS) potansiyel kötüye kullanýmý, bugün bizi 

gelen depremdeki acil müdahaleniz hakkýnda Soðuk Savaþ döneminden daha fazla tehdit 

öðrendiðim ilk elden bilgiler beni etkilemiþti. ediyor. Biliyoruz ki doðal afetler artmaktadýr, 

Geçen yýlki “Uluslararasý Sivil Savunma ve yapay afetler de ürkütücüdür. Planlamamýzý 

Tatbikatý 2006”da yapýlan gece tatbikatý, sürekli olarak geliþtirmek, müdahale 

uluslararasý topluma KKTC'nin tüm insanlýk tatbikatlarý yapmak, iletiþimimizi geliþtirmek, 

için hayat kurtarma konusunda ne kadar ciddi ve eðitimden vazgeçmemek ihtiyacý içindeyiz. 

ve hazýrlýklý olduðunu göstermiþtir. Geçmiþ Hepimiz biliyoruz ki eðitimliysek müdahale 

baþarýnýzý, hazýr olma durumunuzu, ve daha edebiliriz. 

iyi olma isteðinizi selamlarým. 

Bu çalýþmanýn baþlýðýnda, Nasýl daha 2.1ABD'deki Geliþim

çok hayat kurtarýrýz? diye sorduðumu 
Kuþkusuz Sivil Savunma aktiviteleri göreceksiniz.Doðal ve yapay felaketleri 

açýsýndan dinamik bir dünyanýn içindeyiz. hafifletme alanýnda çalýþan bizler için bu en 
ABD'de Sivil Savunmanýn kontrolü 1916'da esas çizgi deðilmidir? Ýster hükümet çalýþaný, 
U l u s a l  S a v u n m a  K o n s e y i ' n d e n ,              Sivil Toplum Örgütü, asker olsun, tibbi alanda 
1933'de Ulusal Acil Müdahale Konseyi'ne,  veilk yardým müdahalecisi, planlamacý, inþaatçý, 
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1940'larda Sivil Savunma Ofisi'ne geliþme deðiþiklikleriyle devam ettiðidir. Duraðan 

göstermiþtir. 1949'da Sovyetler nükleer silah deðildir. Hiçbir felaket hafifletme programý 

kullanýmýnda baþarýlý olunca, Sivil Savunma veya organizasyonu zamanla týkanmamalýdýr. 

daha ciddi bir statü kazandý. Kongre, her 

düzeyde  savunma sorumluluklar ýn ý  2.1Türkiye'deki Geliþim

denetlemek için Federal Sivil Savunma 

Yönetimi'ni (FCDA) yasalaþtýrdý. 1970'de Felaket hazýrlýðý konusunda farklýlaþan tek 

Sivil Savunma Hazýrlýk Ofisi (DCPA), tüm ülke ABD deðildir. Türkiye, felaketlere karþý 

felaket hazýrlýklarýný içerecek þekilde hazýrlanma konusunda önemli yapýcý 

geniþletildi. Federal Felaket Yardým Ofisi deðiþikliklere ve geliþimlere tanýk olmuþtur. 

(FDAA) ve Federal Acil Durum Yönetimi Þimdi çok iyi deneyimli ve eðitimli bir Arama 

Ofisi, ABD'deki geniþ ölçekli her türlü acil ve Kurtarma (SAR) programýna sahiptir. Hiç 

durum, her türlü risk, ve bu risklerden doðan kuþku yoktur ki felaketten hemen sonraki 

tahripleri iþaret eden Sivil Savunma günlerde birçok hayat kurtarýlmaktadýr ve en 

politikalarýnýn geliþimini teþvik etti. Ana fikir baþarýlý kurtarýcýlar yerel kurtarýcýlar 

þuydu: herhangi bir felaket için temel tepki ve olmaktadýr. Türkler, felaketlerin kaçýnýlmaz 

yeteneðe ihtiyaç duyulmaktadýr ki tepki olduðunu artýk kabul etmiyorlar, fakat 

kapasitesi her türlü risk için benzer olsun. Bu i n s a n l a r ý n  z a i y a t  v e  t a h r i b a t ý  

çaba 2005 Katrina Kasýrgasýnda analiz engelleyebileceðini, en azýndan minimize 

edilmiþtir. ABD'deki 2006 felaket planlamasý, edebileceðini farketmiþlerdir. 

Katrina felaketini tam kapsamlý bir þekilde Gediz (1970); Lice (1976); Çaldýran-

yönetmekte baþarýsýz olmasý, demode Muradiye (1977); Erzurum (1983); ve 

planlama yöntemleri, ürünleri ve araçlarý, ve Erzincan (1992) deprem felaketleri; ve daha az 

yetersiz iletiþimi açýsýndan þiddetle ölçüde Dinar (1995) depremi üzerine yaptýðým 

eleþtirilmiþtir. Bu eleþtirilere iletiþim ve araþtýrmalarda, birçok vatandaþýn, zaiyat ve 

örgütsel yönetim problemlerini eklemek tahribatýn sonuçlarýnýn “Baba” tarafýndan 

isterim. Dikkatinizi çekerim ki, bu eleþtiriler karþýlanacaðýný umduðunu ve felaketlerin 

Ulusal Güvenlik Birimi'nin (DHS) 22 federal ellerinde olmadýðýný düþündüklerinin 

birimden 200,000 çalýþaný ve 37 Milyar Dolar görüldüðünü belirtmem lazým. Bu artýk doðru 

baþlangýç bütçesi ile kuruluþundan sadece iki deðildir. 

yýl sonra yapýlmýþtýr. Ulusal Güvenlik Birimi 1999 Ýzmit ve Düzce depremleri ile ilgili 

New York'taki 11 Eylül 2001 terörist saldýrýsý yaptýðým araþtýrmaya dayanarak, halk ülkenin 

sonucunda kurulmuþ olmasýna raðmen, tüm artýk statükoyu kabul etmediðini ve basitçe 

doðal afet ve terörist saldýrýlara karþý tam felaketin gelmesini ve önceki felaketlerde 

kapsamlý olarak planlama yapmakla o l u þ a n  h a t a l a r ý n  t e k r a r  e t m e s i n i  

sorumludur. Ýyi tarafýndan bakýldýðýnda Ulusal beklemeyeceðini güçlü þekilde haykýrmýþtýr. 

Güvenlik Birimi saldýrý ve felaketlere karþý Türkiye'de yeni bir dönem baþlamýþtýr, ve 

400'ün üzerinde tatbikat yapmýþtýr. eski ve potansiyel felaket maðdurlarý ve 

Tanýmlamak istediðim, ABD'de sivil politika belirleyicileri de daha fazla pasif 

savunmanýn sýk sýk politika ve organizasyon kalamayacaklarýný, fakat  daha  aktif  olmalarý 
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gerektiðini biliyorlar. Geçmiþ deprem kurtarma talimi ve eðitimi saðlanarak elde 

felaketlerinden öðrenilmiþ derslerin iyi edilir. 

dosyalanmýþ tüm verilerine sahip olmak, ve Ayný zamanda, Arama ve Kurtama 

bilimsel kanýtlarýn varlýðý sayesinde (Türk Programý, ulusal çapta entegre, kapsamlý 

sismologlar, mühendiler, yerbilimciler ve mukabele sistemine entegre edilmelidir. Bu 

diðer profesyonellere teþekkürler) daha çok her zaman, hayat kurtarmanýn daha geniþ 

hayat kurtarýlabilmiþ ve kurtarýlacaktýr. resminin bir parçasýdýr. Gerçektir ki acil 

Deprem felaketlerinden kaynaklanan yönetimin, kýrsal ve kentsel toplumlarda 

zaiyat ve tahribat, kapsamlý bir acil durum riskleri azaltmak amacýyla üç aþamalý bir süreç 

planlamasýnýn ve aktif uygulamasýnýn parçasý içermesi gerekmektedir: (1) gelecekteki 

o lan  insan karar lar ý ,  te rc ih ler i  ve  felaketlerden kaynaklanabilecek kayýplarýn, 

faaliyetleriyle artabilir veya azalabilir. zararlarýn ve düzensizliðin azaltýlmasý yada 

ortadan kaldýrýlmasý; (2) oluþan acil durumlara 

müdahale edilmesi; ve (3) insanlarýn ve 

3. DAHA ÇOK HAYAT KURTARMA kaynaklarýn felaket öncesi duruma yada daha 

ÖRNEKLERÝ iyi bir duruma getirilmesi için, kýsa zamanda 

acil durumdan kurtulmasý. Benim referans 

3.1 Problemin tanýmý ve adresi olarak önerebileceðim en kapsamlý planlardan 

biri Yeni Zelanda'nýn  2005 Ulusal Sivil 

Amerika Birleþik Devletleri ve Türkiye Savunma Acil Durum Yönetimi Planý'dýr. Bu 

örneklerinde görülüyor ki, ulusal hazýrlýk plan 4 R'yi reduction (azaltma), rediness (hazýr 

çabalarýnda geliþmeler kaydedilmektedir. olma), response (karþýlýk) ve recovery 

Fakat daha fazla geliþmeye ihtiyaç vardýr. (kurtarma) temel almakla kapsamlý bir rehber 

Þimdi bir soruya vurgu yapalým: “Nasýl daha niteliðindedir.  

fazla hayat kurtarýrýz?” Pek tabi ki öncelikle, 

bizim durumumuzda risk faktörü olan insan 3.2 Yeni Hayatta Kalma yöntemi Teorisi

eliyle ve doðal olarak yaratýlmýþ birçok olayýn  

tanýmlanmasý gerekmektedir. Þu anda Hangi acil durum yönetiminin etkili 

dünyanýn birçok yerinde farklý tehlikelere olduðunu gösteren derece, aðýrlýkla acil durum 

karþý riskler bilinmektedir. Riskler, tüm planlama sürecine baðlýdýr. Planlama süreci, 

taraflarý içeren kapsamlý ulusal sivil savunama yeni bilgi ve teknoloji kulanýmýný içermelidir.

p l a n ý  t a r a f ý n d a n  g ö z  ö n ü n d e  Örneðin, 1996 yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan 

bulundurulmaktadýr. Bu plan devamlý olarak bilimsel çalýþma, Türk Hükümeti; Ýstanbul 

gözden geçirilmeli ve saðlýklý bir þekilde þehri; Ýstanbul Üniversitesi ile birlikte 

pratik yapýlmalýdýr. Sadece pratik yaparak mý yürütülmüþ ve Sn. Doug Copp; Uluslararasý 

daha fazla etkili olabiliriz. Etkili bir Arama ve Amerikan Kurtarma Takýmý'nýn Afet Müdürü 

Kurtarma  planý için  personelin eðitim ve “Hayat Üçgeni Teorisi”'ni test etmiþ ve “Hayat 

faaliyetlerinin uluslararasý düzeyde kabul Üçgeni” tepkisinin insanýn hayatta  

ed i len  s tandar t l a r la  b i r l eþ t i r i lmes i  kalabilmesi için önceden öðretilen “ duck    

gerekmektedir. Bu da, etkin araþtýrma ve and cover ” tepkisinin  yerini   en  iyi    þekilde 
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alabileceðini kanýtlamýþtýr. kendilerinin diðer ülkelere verdikleri eðitimin 

Bu çalýþma ile ilgi film tüm dünya da ve yardýmýn hayat kurtardýðýna inanmaktadýr. 

gösterilmiþtir. Tearfund'un diðer bir önerisi de  bilgi toplama 

ve bilgi paylaþma sürecinin sürekli olarak 

3.3 Robotlar geliþtirilmesidir.

Diðer bir teknolojik geliþme de 3.5 Telekominikasyon

þüphesiz daha fazla hayat kurtaracak olan, 

arama ve kurtarma operasyonlarýnda robot Te l e k o m i n i k a s y o n l a r ý n  h a y a t  

kullanýmýnýnýn gittikçe artýþýdýr. FEMA, kurtarabildiðini biliriz. Telekominkasyon, 

Güney Florida Üniversitesi'ndeki  Robot felaketlerin engellenmesinde, hazýrlýklý 

Yardýmlý Arama ve Kurtarma(CRASAR) olunmasýnda ve elbette en önemlisi acil durum 

Merkezi'nin yürüttüðü kýzýlötesi kameralar, müdahalesi ile nihai kurtarma ve onarýmýnda 

gece görüþlü sensor ve radarlarla donatýlmýþ çok deðerli bir teknolojidir.

robotlarýn felaketlerde hayatta kalmayý Bununla beraber, özel telekominkasyon 

baþaranlarýn yerini saptamaktaki etkinliði ve sektörü ve kamu sektörü felaketlerde bilgi 

p r a t i k l i ð i  i l e  i l g i l i  a r a þ t ý r m a y ý  akýmýný maksimize edebilmek için en iyi 

desteklemektedir. CRASAR, robotlarla entegre kominikasyon sistemini birlikte 

yayýlmaya hazýr, kendi kendine yeterli çalýþarak kurmalýdýrlar.

müdahale gruplarý saðlamakta ve uluslararasý 

tatbiki de Birleþmiþ Billetler tarafýndan 3.5.1 Tampere Anlaþmasý

onaylanmaktadýr.

Kimileri, gelecekte muhtemelen, ideal SAR Bu eylemin gerçekleþeceðine dair umut 

durumlarýnda, SAR'a yardýmcý olan köpekler verici bir kanýt,  Tampere Antlaþmasýnýn 

kadar robotlarý da göreceðimize inanmaktadýr. F e l a k e t  Ý n d i r g e m e   v e  Ya r d ý m  

Operasyonlarýnda Telekominikasyon 

3.4  Risk Ýndirgeyici Spesifik Tavsiyeler Kaynaklarý koþulunun son zamanlarda 

onaylanmasý ile anlaþýlmýþtýr. Bu anlaþma 

Yardým kuruluþu Christian Aid'in hayat kurtaran telekominikasyon araçlarýnýn 

“Korkma, Hazýrlýklý ol: Felaket Hazýrlýðý kullanýmýný kolaylaþtýrmýþ ve felaket 

Nasýl Hayat ve Para Kurtarýr” adlý yayýnýnda bölgeleriden uygun alýcýlara doðru bilgi 

hayat kurtarmayla ilgili birçok pratik öneri yer akýþýnýn zamanýnda yapýlmasýna olanak 

almaktadýr. Hayat kurtarmayla ilgili diðer v e r m i þ t i r .  Ö n e m l i  k o m i n i k a s y o n  

ilginç bilgi kaynaðý da Birleþik Krallýðýn önde baðlantýlarýnýn felaketlerde nasýl ve hangi 

gelen yardým ve kalkýnma kuruluþu, sýklýkta kesintiye uðradýðýný hepimiz çok iyi 

TearFund'dur. Tearfund  risk indirgenmesi ile biliyoruz.Baðlantýlarý açýk tutmak için çeþitli 

ilgili çeþitli öneriler sunmakta ve ilk etapta yollar geliþtirmeye devam etmek zorundayýz.

arama ve kurtarma ihtiyacýný engelleyerek 

hayat kurtarmaya odaklanýlmasý çaðrýsýnda 

buluýnmaktadýr. Bu yüzden, Tearfund, 
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3.5.2 Zorunlu Mobil Telefon akademik araþtýrmalara deðinmemem 

ihmalkarlýk olacaktý.

Mobiller veya pilli telefonlar acil N o t t i n g h a m  v e  E d i n b u r g h  

durumlarda elbette vazgeçilmezdirler. Ne Üniversitelerinden Profesörler arama ve 

yazýk ki, Halk acil durumlarda sesli arama kurtarma için planlamanýn, programlamanýn 

yerine metin mesajý kullanýlmasýndan gerekli ve kaynak tahsisatýnýn genel alanlarýnýný 

dersi almýþtýr. Hükümetler ve operatörler araþtýrdýlar ve bilgi düzey modelleri ile sistem 

birlikte çalýþmalý ve böylece þebekeler acil bazlý modellerin kombinasyonuýnun SAR için 

duruma müteakip geliþen aþýrý yüklemeden faydalý olduðu sonucuna vardýlar.

kýsa sürede kurtulmalýdýr. Bazý durumlarda 

acil müdahale servisi kullanýmýna tahsis 4.SONUÇ

edilmek üzere daha fazla spektrum ve bant 

geniþliðine ihityaç duyulmaktadýr. Telsiz baz Sivil Savunma ve Acil Müdahale 

istasyonlarýný tamir etmek yüzlerce sabit hat Yönetimi son yýllarda birçok organizasyonel 

baðlantýlarýný tamir etmekten daha kolay deðiþiklikler ve etkin olma hususunda  çok 

olduðundan dolayý mobil telefonlar acil durum büyük ilerlemeler kaydetmiþtir. Bununla 

kurtarma ve felaktelerin yeniden yapýlandýrma beraber, doðal afetler ve suni felaketler her yýl 

aþamasýda daha fazla yardýmcý olabilmektedir. artarak muazzam fiziki ve ekonomik kayýplara 

neden olmaya devam etmektedir.Bu trendin 

3.5.3 Yazýlým Teknolojisi öngörülen bir gelecekte azalacaðýna dair 

hiçbir kanýt yoktur. Bununla birlikte, en 

SAR Teknoloji A.Þ., Arama ve önemli kaynaðýmýz olan insan hayatý 

Kurtarma Komutanlarýna aramalarýnýn, kayýplarýnýn azaltýlabileceðine inanmaktayým. 

ku r t a rma la r ýn ýn  ve  ac i l  müdaha l e  Bunu da, önceki felaketlerden öðrenilen 

misyonlarýnýn  etkinliðini ve organizasyonunu hafifletme derslerine daha fazla önem 

geliþtirmede yardýmcý olmak üzere bir yazýlým göstererek, en son teknolojiyi uygulayarak, 

aracý olarak dizayn edilen “Hadise bizim IC-HAND 2007 de yaptýðýmýz gibi 

Komutaný”'nýn son versiyonunu yarattý. araþtýrma ve kurtarma ekiplerimizi eðiterek, 

B u  p r o g r a m ,  H a d i s e  K o m u t  ve pozitif, gerçekçi ve felaket harekatlarý ile  

Sistemi(ICS) nin organizasyonel yapýsýný acil durum yönetiminindeki potansiyel 

arama ve acil müdahale teorileri bilim yetersizliklerin müspet eleþtirisini yapan 

alanlarýnda son geliþmelerle birleþtirmek tükenmez kiþisel ve kamu dinamik eðitim 

üzere dizayn edilmiþtir. Bu coðrafik Bilgi çabalarý ile yapabiliriz.

Sistemi(GIS) ne dayanan yazýlým programý Çok teþekkürler.  

SAR misyonlarý için belki de ilk yazýlýmdýr.
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Atilla Özdemir
T.C. Sivil Savunma Genel Müdürü

Atilla ÖZDEMÝR, 1951 yýlýnda Ankara'da doðdu. Ýlk ve Orta Okulu: Etimesgut'ta, Liseyi; Ankara 
Kurtuluþ Lisesinde, Yüksek öðrenimini; 1977-1978 ders yýlýnda Ankara Üniversitesi SBF Ýktisat ve Maliye 
Bölümünden mezun olarak tamamlamýþtýr.

1979 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðýnca açýlan sýnavý kazanarak, Ankara Valiliðinde stajyer kaymakam 
olarak memuriyete baþladý 1981 yýlýnda dört ay kýsa dönem askerlik görevini tamamladý. 1982 yýlýnda üç 
yýllýk staj dönemi sonunda katýldýðý 65. dönem kaymakamlýk kursunu baþarýyla tamamlayarak Pütürge   
(1982-85 ), Þenkaya (1985-87), Nallýhan (1987-91), Çivril (1991-96), ilçelerinde kaymakam olarak görev 
yaptý. 1996 yýlýnda Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdür yardýmcýlýðýna atanmýþ olup, 2000 yýlý Haziran 
ayýnda da Genel Müdür Vekili olarak görevlendirilmiþtir. 23.11.2001 tarihine kadar bu görevini sürdüren 
Atilla ÖZDEMÝR bu tarihten itibaren Sivil Savunma Genel Müdürlüðüne atanmýþ olup, halen bu görevi 
yürütmektedir.

Yabancý dil ve mesleki konularda çalýþmalar yapmak üzere bir yýl ingiltere'de bulunda. 2000 yýlý 48. 
dönem Milli Güvenlik Akademisi mezunudur.

Evli ve bir çocuk babasýdýr.   

Afet Yönetiminde Arama-Kurtarma, Afetlere Müdahelede Kullanýlacak Modern Malzeme ve 
Teçhizat

Doðal tabiat olaylarý ile insan kaynaklý olaylar; yanlýþ yerleþim, uygun olmayan yapýlaþma, gerekli tedbirlerin 
alýnmasýnda yetersizlikler gibi nedenlerle insanoðlunun can ve malýna yönelik en önemli tehdidi 
oluþturmaktadýrlar. Günümüzde bu tehditlere asimetrik tehditlerde ilave edilmiþtir. 

Afetler nedeniyle meydana gelecek can ve mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi için yapýlan afet yönetimi 
faaliyetleri, afetler meydana gelmeden önce alýnacak hazýrlýk, önleme ve zarar azaltma faaliyetleri ile afet 
meydana geldikten sonra yapýlacak arama kurtarma, ilkyardým, iyileþtirme ve yeniden inþa safhalarýný içeren 
dönel bir bütündür.

Afet öncesi önleme ve zarar azaltma ile hazýrlýklý olma tedbirleri ne kadar güçlü ise afet sonrasý faaliyetlere 
olan ihtiyacýnda o kadar az olacaðý malumlarýnýzdýr. Ancak, afet nitelikli bir olay meydana geldiðinde etkilerinin 
en az zararla atlatýlabilmesi süreci; pek çok hizmetin belli bir sýra ve eþdeðerlilikte yürütülmesi ile resmi, özel 
kurum ve kuruluþlar ile sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmý ve koordinasyon içerisinde çalýþmalarýyla gerçekleþir.

Bir afet vukuunda ihtiyaç duyulan hizmetler ana baþlýklarýyla; Haberleþme; Ulaþým; Kurtarma ve yýkýntýlarý 
kaldýrma; Ýlkyardým ve saðlýk; Ön hasar tespit ve geçici iskan; Güvenlik; Satýn alma, kiralama, el koyma ve 
daðýtým; Tarým; Elektrik, gaz, su ve kanalizasyon; Basýn ve halkla iliþkiler; Yurtdýþý yardým ekiplerinin koordinesi 
gibi hizmetlerdir.

Afet meydana geldiðinde acil olarak yürütülecek en önemli faaliyetlerin baþýnda haberleþme, ulaþým, arama 
ve kurtarma faaliyetleri ile saðlýk hizmetleri gelir. Kurtarýlmaya ihtiyaç duyan insanlarýn zamanla sýnýrlý bir yaþam 
savaþý vermeleri söz konusudur. Bu nedenle, arama ve kurtarma faaliyetleri; zamanla yarýþýlarak verilecek, çaðýn 
teknolojik geliþmelerine paralel modern araç, gereç ve malzemelerle donatýlmýþ, iyi eðitilmiþ profesyonel arama 
ve kurtarma ekipleriyle planlý ve koordineli yürütülecek bir hizmettir. 

Arama ve Kurtarma Birlikleri afet bölgesinde afet yöneticilerine yük olmadan tüm ihtiyaçlarýný kendileri 
karþýlayacak þekilde donatýlmýþlardýr. Arama ve Kurtarma Birlikleri, Arama ve Kurtarma, Ýlkyardým ve Ambulans, 
Sosyal Yardým ana hizmet birimleri ile Haberleþme, Eðitim ve Halkla Ýliþkiler, Ulaþým ve Teknik Ýþler, Personel ve 
Ýdari Ýþler, Ýkmal ve Donatým gibi yardýmcý hizmet birimlerinden oluþmaktadýr.

Afet öncesi alýnacak tedbirlerin öðretilmesi ve uygulanmasý ancak, toplumda afet bilinci oluþturulmasýyla 
mümkündür. Bunun için yoðun bir eðitim faaliyeti sürdürmek gerekmektedir. Bu kapsamda; halktan yükümlülük 
esasýna göre oluþturulan sivil savunma servisleri personeli, resmi ve özel kurum ile kuruluþlar personelinden 
oluþturulan ekipler, STK'lar, gönüllüler, izciler ve öðrenciler ile mahalle bazýnda vatandaþlarýn afetler ve 
afetlerden korunmaya yönelik eðitimleri sürdürülmektedir.
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Doðal tabiat olaylarý ile insan kaynaklý hizmetler ana baþlýklarýyla;

olaylar; yanlýþ yerleþim, uygun olmayan •    Haberleþme

yapýlaþma, gerekli tedbirlerin alýnmasýnda • Ulaþým

yetersizlikler gibi nedenlerle insanoðlunun • Kurtarma ve yýkýntýlarý kaldýrma

can ve malýna yönelik en önemli tehdidi • Ýlkyardým ve saðlýk

oluþturmaktadýrlar. • Ön hasar tespit ve geçici iskan

Günümüzde bu tehditlere asimetrik • Güvenlik

tehditlerde ilave edilmiþtir. • Satýn alma, kiralama, el koyma ve 

Afetler nedeniyle meydana gelecek can ve       daðýtým

mal kayýplarýnýn en aza indirilmesi için •    Tarým

yapýlan afet yönetimi faaliyetleri, afetler • Elektrik, gaz, su ve kanalizasyon

meydana gelmeden önce alýnacak hazýrlýk, • Basýn ve halkla iliþkiler

önleme ve zarar azaltma faaliyetleri ile afet • Yurtdýþ ý  yardým ekipler in in  

meydana geldikten sonra yapýlacak arama koordinesi gibi hizmetlerdir.

kurtarma, ilkyardým, iyileþtirme ve yeniden 

inþa safhalarýný içeren dönel bir bütündür. Afet meydana geldiðinde acil olarak 

yürütülecek en önemli faaliyetlerin baþýnda 

haberleþme, ulaþým, arama ve kurtarma 

faaliyetleri ile saðlýk hizmetleri gelir. 

  

   Kurtarýlmaya ihtiyaç duyan insanlarýn 

zamanla sýnýrlý bir yaþam savaþý vermeleri söz 

konusudur. Bu nedenle, arama ve kurtarma 

faaliyetleri; zamanla yarýþýlarak verilecek, 

çaðýn teknolojik geliþmelerine paralel modern 

araç, gereç ve malzemelerle donatýlmýþ, iyi 

eðitilmiþ profesyonel arama ve kurtarma 

ekipleriyle planlý ve koordineli yürütülecek bir 

Afet öncesi önleme ve zarar azaltma ile hizmettir. 

hazýrlýklý olma tedbirleri ne kadar güçlü ise 

afet sonrasý faaliyetlere olan ihtiyacýnda o Meydana gelen afetlerdeki arama 

kadar az olacaðý malumlarýnýzdýr. kurtarma faaliyetleri incelendiðinde; 

Ancak, afet nitelikli bir olay meydana kazazedelerin %50 sinin aileler, komþular ve 

geldiðinde etkilerinin en az zararla yerel halk tarafýndan, % 30 unun eðitim almýþ 

atlatýlabilmesi süreci; pek çok hizmetin belli toplum afet gönüllüleri tarafýndan, %15 inin 

bir sýra ve eþdeðerlilikte yürütülmesi ile resmi, profesyonel arama ve kurtarma ekipleri 

özel kurum ve kuruluþlar ile sivil toplum tarafýndan,  %5 inin ise teknik kurtarma araç, 

kuruluþlarýnýn katýlýmý ve koordinasyon gereç ve malzemeleriyle donanýmlý 

içerisinde çalýþmalarýyla gerçekleþir. profesyonel arama kurtarma ekiplerince (aðýr 

Bir afet vukuunda ihtiyaç duyulan kurtarma) yapýldýðý görülmüþtür.
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• Akustik, optik, elektromanyetik, termal 

vb. tespit esaslý arama cihazlarý

Enkazda Kurtarma Malzemesi;

• Kesme/ayýrma ekipmanlarý

• Kýrýcý ve deliciler

• Kesiciler

• Kaldýrma seti

• Destek malzemeleri

Profesyonel arama kurtarma hizmetlerinin • Temiz hava solunum cihazý

gereði gibi süratle yerine getirilmesinde olayýn • Ýp ve halatlar

niteliðine göre hazýrlanmýþ küçük bir murç ve • Halat ve fýrlatma ekipmaný

çakýdan iþ makinelerine kadar uzanan, araç, • Makara, karabina vb.

gereç ve malzemelere ihtiyaç duyulmaktadýr. 

(deprem, sel, göl, nehir, deniz, dað, çýð, Suda Kurtarma Malzemesi;

heyelan, trafik kazasý, KBRN vb. olaylar için) • Bot,

Arama ve kurtarma faaliyetlerinde • Motopomp ve pompalar

kullanýlacak olan malzemelerden bazýlarý; • Dalgýç takýmý

• Can kurtarma yeleði ve simidi

Þahsi Teçhizat; • Halat ve fýrlatma ekipmaný

• Lambalý baret • Seyyar temiz hava kompresörü

• Koruyucu gözlük 

• Maske (Görevin özelliðine göre) Çýðda Kurtarma Araç ve Malzemesi;

• Görev kýyafeti (Görevin özelliðine • Karda ulaþým araçlarý

göre) • Çýð sonda çubuðu

• Eldiven • Kar küreði

• Bot • Kýzak ve kayýk sedye

• Kýlavuz Ýpi • Tur kayaðý, leken vb.

• Yer Tespit Cihazý (GPRS) • Çýð emniyet ekipmanlarý

 

Genel Malzeme ve Teçhizat; KBRN Araç ve Malzemesi

•   Kesintisiz haberleþme Cihazlarý (Telsiz, • Seyyar dekontaminasyon araçlarý

uydu telefonu, data vb.) • Seyyar tespit araçlarý

• Jeneratör ve aydýnlatma seti • Tespit cihazlarý

• Emniyet Ekipmanlarý • Numune alma kitleri

• Konuþlanma malzemesi(Çadýr, uyku • Saklama kaplarý

tulumu, mat, battaniye vb.) • Portatif dekontaminasyon cihazlarý

• Seyyar duþ ve çadýrlarý

Arama ve tespit; • Dekontaminasyon kimyasallarý

• Arama köpekleri
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Türkiye'de afetlerde arama ve kurtarma bölgesinde afet yöneticilerine yük olmadan 

hizmetleri; Sivil Savunma Genel Müdürlüðü tüm ihtiyaçlarýný kendileri karþýlayacak 

koordinatörlüðünde, Sivil Savunma Arama ve þekilde donatýlmýþlardýr. 

Kurtarma Birlik ve Ekipleri, Ýtfaiye, diðer 

resmi ve özel kuruluþlar ile sivil toplum Arama ve Kurtarma Birlikleri, Arama ve 

kuruluþlarýnýn arama kurtarma ekiplerince Kurtarma, Ýlkyardým ve Ambulans, Sosyal 

müþtereken yürütülmektedir.  Ýhtiyaç Yardým ana hizmet birimleri ile Haberleþme, 

duyulduðunda TSK'nýn arama kurtarma Eðitim ve Halkla Ýliþkiler, Ulaþým ve Teknik 

ekipleri de arama kurtarma çalýþmalarýna Ýþler, Personel ve Ýdari Ýþler, Ýkmal ve Donatým 

katýlmaktadýr. gibi yardýmcý hizmet birimlerinden 

oluþmaktadýr.

1999 Marmara Depreminden sonra 

yeniden yapýlanma çalýþmalarý çerçevesinde 

Sivil Savunma Kanununda deðiþiklik 

yapýlarak 11 ilimizde bölge esasýna göre asgari 

120 personelden oluþan Sivil Savunma Arama 

ve Kurtarma Birlikleri, 70 ilimizde Sivil 

Savunma Ýl Müdürlükleri bünyesinde ilin afet 

riski, nüfusu ve sanayi tesislerinin yoðunluðu 

gibi kriterler dikkate alýnarak 10, 20 ve 30'ar 

personelden oluþan arama ve kurtarma 

ekipleri kurulmuþtur. 

Arama ve Kurtarma Birlik ve Ekipleri 

afetlere yönelik hizmetlerin yürütülmesi 

esasýna dayanýlarak faaliyete geçirilmesine 

Bu birlik ve ekiplerde teknik ve meslek raðmen aldýklarý eðitimler ve mevcut 

o k u l  m e z u n u  ( i n þ a a t ,  m o t o r ,  donanýmlarý nedeniyle günlük yaþantýmýzda 

elektrik/elektronik, aðaç iþleri, metal iþleri da meydana gelen baþta trafik kazalarý olmak 

vb.) arama kurtarma teknisyenleri ile doktor, üzere sanayi kazalarý, gölde, nehirde, barajda 

saðlýk memuru, psikolog, veteriner, sosyal boðulmalar, arazide kaybolmalar, mahsur 

çalýþmacý gibi nitelikli personel görev kalmalar ve gibi pek çok olayda da yerel arama 

yapmaktadýr. kurtarma birimleri ile birlikte görev 

yapmaktadýrlar.

Arama ve Kurtarma Birlikleri afet 
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afet bilinci oluþturulmasýyla mümkündür. 

Bunun için yoðun bir eðitim faaliyeti 

sürdürmek gerekmektedir. 

Bu kapsamda; halktan yükümlülük 

esasýna göre oluþturulan sivil savunma 

servisleri personeli, resmi ve özel kurum ile 

kuruluþlar personelinden oluþturulan ekipler, 

STK'lar, gönüllüler, izciler ve öðrenciler ile 

mahalle bazýnda vatandaþlarýn afetler ve 

afetlerden korunmaya yönelik eðitimleri 

sürdürülmektedir.

Arama ve kurtarma birlikleri, 

ülkemizde yaþanan depremler nedeniyle, 

edindikleri tecrübeler ýþýðýnda yurtdýþýnda 

meydana gelen afetlerde de görev 

almaktadýrlar.

Ülkemizde bu konuda eðitici eðitimi 

v e r e n  S i v i l  S a v u n m a  K o l e j i m i z  

bulunmaktadýr. Burada sivil savunma 

mensuplarýna, itfaiyecilere, kamu ve özel 

kurum ve kuruluþ personeline, sivil toplum 

kuruluþlarýna ve gönüllülere sivil savunma, 

yangýn, afetler, arama ve kurtarma ile KBRN 

Yukarýda bahsettiðim gibi, deprem konularýnda eðitici eðitimi verilmektedir. 

nedeniyle meydana gelen afetlerde kurtarýlan Bu programa katýlan kiþiler il ve ilçelerde 

kiþilerin %80'ine yakýný olay mahallinde s i v i l  s a v u n m a  m ü d ü r l ü k l e r i n i n  

bulunan kiþilerce gerçekleþtirilmektedir. Bu koordinesinde kendi kurumlarýnda ve halka 

nedenle, afet öncesi alýnacak tedbirlerin verilen eðitimlerde eðitici olarak görev 

öðretilmesi ve uygulanmasý ancak, toplumda yapmaktadýrlar. 
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Ayrýca, Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Uluslararasý düzeyde gerçekleþtirilen 

Rasathanesi Deprem Araþtýrma Enstitüsü tatbikatlara da aktif ya da gözlemci olarak 

Müdürlüðü ile Genel Müdürlüðümüzce katýlým saðlanmaktadýr.

müþtereken uygulanan SSG-TAG (Sivil 

Savunma  Görev l i l e r i -Top lum Afe t  

Gönüllüleri) projesi gereðince, afete karþý 

koruyucu ve kurtarýcý tedbirler, bir afet anýnda 

aile bireylerine ve diðer yardýma muhtaç 

kiþilere bilinçli yardým, gelen profesyonel 

ekiplere rehberlik yapma konularýnda, 

mahalle muhtarlarýnýn önderliðinde halka 

eðitim verilmektedir.

Baþbakanlýk Özürlüler  Dairesi  

Baþkanlýðý ile Boðaziçi Üniversitesi Kandilli 

Rasathanesi Deprem Araþtýrma Enstitüsü 

Müdürlüðünce müþtereken hazýrlanan özür 

gruplarýna yönelik “Deprem ile Birlikte 

Yaþamak” konulu eðitim projesi çerçevesinde 

yayýmlanan eðitim materyallerinden 

yararlanýlarak, illerde sivil savunma 

müdürlükleri ile özürlü dernekleri tarafýndan 

özürlülere yönelik eðitim faaliyetleri 

sürdürülmektedir.

Arama kurtarma ve afet yönetiminde görev 

alan kiþilerin bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý, 

eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesi ve 

Arama kurtarma birlik ve ekiplerinin 

müdahale kapasitelerinin geliþtirilmesi 

amacýyla; tüm illerimizde yapýlan eðitimler 

sonucunda bir tatbikat düzenlenmektedir.

Bakanlýðýmýzca tespit edilen 11 ilimizde 

arama kurtarma birlik müdürlüklerimiz ile 

destek illerin arama kurtarma ekiplerinin 

katýldýðý, illerin imkan ve kabiliyetlerinin 

denendiði geniþ çaplý müþterek tatbikatlar 

düzenlenmektedir. 

Ayrýca, Baþbakanlýk koordinatörlüðünde 

bakanlýklar, ilgili kuruluþlar ve bazý illerin 

katýlýmýyla Afet Yönetim Tatbikatlarý icra 

edilmektedir.
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Gadjah Mada University, Jogjakarta, Indonesia

Dr Andreasta Meliale 1996 yýlýnda Endonezya'daki Gadjah Mada Týp Okulu'ndan 

mezun oldu. 2001 yýlýnda Leopold Franzen Üniversitesi(Avusturya)'nden Kamu Saðlýðý 

Diplomasý aldý. 2002 yýlýnda Godjah Mada Üniversitesi'nde Hastane Yönetimi üzerine  

Yüksek Lisans yaptý. 2006 yýlýndan bu yana Gadjah Üniversitesi Kamu Saðlýðý Okulunda 

doktora yapmaktadýr. 2005 yýlýndan bu yana Gadjah Mada Üniversitesi, Týp Fakültesi 

Liderlik ve Ýletiþim Labaratuvarý Genel Müdürlüðü yaptý. Afet yönetimi üzerine araþtýrma ve 

danýþmanlýk yapmaktadýr. Saðlýk sektöründe afet yönetimi üzerine eðitim vermektedir. 

Hastane yönetimi, liderlik konularýnda yazýlmýþ birçok yayýný bulunmaktadýr.

Afet Yönetiminde Liderlik: 2004 ACEH ve 2006 JOGJAKARTA’dan alýnan dersler.

Afet yönetiminde kaos ortamlarýnda etkinliðini artýrmak belirli bir liderlik türünü 
gerektirmektedir. Endonezya tecrübesi ile ilgili olarak,  özellikle de Aceh(2004)'deki 
Tsunami ve Jogjakarta Depremi(2006)'nde , afet yönetimi, sürece dahil olan ilgili kiþilerin  
tümünün vizyonu ve baðlýlýðý olmasý durumunda daha iyi uygulanabilir olacaktý. Ayrýca 
afetlerin belirli safhasýnda  belli bir liderlik tarzýnýn uygulanmasý baþarýda anahtar rolüne 
sahiptir. Golemann'ýn liderlik tarzý kavramýna dayalý olarak, etkin olabilmek için, afet 
yönetimin her savfasýnda  farklý bir tarzýn benimsenebileceðini gözlemlenmiþtir. Liderlik 
tarzý ve afet yönetimi iliþkisi üzerine belirtilen bu hipotezi desteklemek için ileri araþtýrmalar 
yapýlmalýdýr. 

1 GÝRÝÞ Son yýllarda, Endonezya, tsunami ve 

birbirini izleyen depremler gibi feci 

Beklenmedik bir þekilde karþýlaþýlan felaketlerle sarsýlmýþtýr. Birçok kayba neden 

bir afet, önlenilemez zararlara neden olur. Bu olan diðer afetlerin yanýnda, 2004 yýlýnda 

zararlar, kesin ve doðru acil yönetim Aceh'teki tsunami ve 2006 yýlýnda 

gerektirmektedir. Bu yönetim, normal Jogjakarta'daki Deprem, en etkili olan 

olmayan, ve teknik, psikolojik ve etik afetlerdi. Endonezya'nýn ateþ çemberinde 

problemlerin çok olduðu durumlarda yeraldýðý bildirilmiþtir.

yürütülmelidir. (Neira & Lic, 2004)  Durumlar,   genellikle    bir     örnekti.
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o l d u k ç a  b e l i r s i z  b i r  d u r u m d a  anlaþýlýr bir dilde, uygun bir þekilde þöyle 

gerçekleþebildikleri için, kurum ve yardým açýklamýþtýr (Calman, 1998): “Liderlik, 

personelleri (örneðin, saðlýk merkezindeki nereye gitmek istediðinizi bilmenizi, kiþileri 

personel, hastahane veya saðlýk ocaðý) ayrýca sizinle birl ikte götürmenizi ,  bunun 

bir kurban haline gelirler. Afet, ne zaman gerçekleþmesi için yeterli zaman ve enerjiyi 

gerçekleþirse gerçekleþsin, yönetim hareketi verebilmenizi gerektirmektedir.

için sistematik ve sakin giriþimlere ihtiyaç Kavram anlayýþýndan dolayý, “neden 

vardýr. Teorik olarak, ulaþýlabilir ideal yönetim liderlik, afet yönetiminde temel dayanaktýr” 

yapýsý þöyle olmalýdýr; eðer liderlik anlayýþýna gibi ortaya bazý önemli problemler çýkar, 

sahip bir lider varsa, o kiþi, liderlik niteliði (Carter, 1991):

gösterebilmeli ve harekat alanýnda uygun 

liderlik modelini uygulamalýdýr.       1. Afet sýrasýnda, liderlik vasýflarýna ve 

Afet yönetimi adýmlarýna uygun olan karakterine sahip, basit deðil düzgün bir lidere 

liderlik modeli nasýldýr ve karýþýk afet ihtiyaç vardýr. 

yönetimi seferberliði çabalarýnda lider kim 2. Bir afet durumu, çeþitli taraflarý kaynak 

olacak? Her iki soru, her zaman, afet yönetimi olabilmesi ve önemli rol oynamasý için 

harekatý planlandýðýnda ortaya çýkar. Bu belge, çaðýrýr, bu durumda bir lider, her kaynaðýn 

çeþitli liderlik modellerini ve afet yönetimi pozisyonunu güçlendirmelidir. 

adýmlarý ile ilgili her modelin uygulanmasýný       3. Afet sýrasýda durum hýzla deðiþir, bu 

ayrýntlý olarak belirtecektir. durumda, deðiþiklik yönünü kavrayabilecek 

Tartýþma, akademik yaklaþýmla analizi ve her deðiþiklik sürecini ve sonucunu 

çerçeveleyen alan konularýna dayalý olur. yapabilecek bir lider gerekmektedir. 

Aþaðýdaki çalýþmalar, kuramsal 

bulgularý desteklemek için yapýlmalýdýr. Afet sýrasýnda liderliðin esas görevi, 

afet yönetiminin yönü ve hedefi ile ilgili net 

2 TARTIÞMA bir   resim çizebilmektir. Diðer taraftan, bir 

liderden, yönetimin önemine hýzlý, tam ve 

2.1 Liderlik düzgün  þekilde netlik kazandýrabilmesi 

beklenmektedir. Bundan dolayý, afet 

Liderlik, bir liderin, bir deðiþikliði baðlamýnda, lider,  belirli  faaliyetin 

yapma zamanýný ve  gerekliliðini görebilmesi, yürütülmesinde vereceði karar konusundaki 

yön  deðiþ ik l ið in i  be l i r leyebi lmes i ,  vizyonunu açýk bir þekilde tanýmlamasý 

organizasyondaki  özellikle deðiþikliðe destek gerekmektedir.

veren  kiþilere deðiþiklik stratejisini Liderlikteki önemli deðiþkenler, vizyon 

bildirebilmesi, ve bir deðiþiklik yapma ve ve taahhüt tesis edebilmektir (Steers, 1996). 

deðiþiklik hedefine ulaþma çabalarýnda o Bu deðiþkenler, hem normal durumda hem de 

kiþilere yetki verebilmesidir. (Podsakoff et al. afet durumunda ayni kalýr. Afeti yöneten bir 

1990) liderin vizyonu, tüm paydaþlara bildirilmeli ve 

Sir Kenneth Calman (Ýngiltere Medikal çeþitli taraflar arasýnda taahhüt yaratacak 

Ýþler Genel Müdürü), liderliði, basit ve þekilde vizyon bildirilmelidir.      

114

2007

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý



Liderin açýk vizyonu ve objektif oluþu, Yerel hastane, amacý ve faydayý içeren belirsiz 

t a k i p ç i l e r i n i  a r z u l a n a n  þ e k i l d e  talimatlar verildiði için, kendi personelini 

yönlendirecektir. Alandan elde edilen yeniden gruplarken zorluklarla karþýlaþtý.

deneyimler, afet durumunda oluþan hatalarýna, Etkin liderlik (Avolio, Rubin et al. 

liderin açýk olmayan vizyonunun neden 2005'de 1999), vizyon geliþtirme yeteneðinin 

olduðunu göstermiþtir. Seferberlik süreci, varlýðýný gerektirir ki bu, çevreye katma deðer 

h içbi r  tak ipç in in  yapacaðý  þeylere  ve yandaþ yaratmaya fayda saðlar. Böylece, 

inanmamasýndan dolayý ileriye gidememiþtir. bir liderin etkinliðinin göstergesi, yandaþ 

Bir vizyon, bir liderin emel ve idealini hareketi yoluyla, vizyon yaratmak ve harekete 

göstermektedir. Bir vizyona sahip olmak, bir geçirmektir.

lider için zorunlu olmalýdýr. Ýleriyi görmek ve Modern liderlik (Calman,1998),  

vizyonunun dünyaya iyilik getireceðine insanlarý (yandaþlarýný) dikkatli bir þekilde 

inanmak, bir liderin bazý özel vasýflarýný seçme; itibarlý bir vizyona ulaþmak için  

göstermektedir. Ayrýca, vizyonun yanýnda politika belirlemekte, strateji tasarlamakta 

diðer önemli bir deðiþken, taahhüt tesis onlarýn önerilerini sýnýflandýrma; ve de farklý 

edebilme kabiliyetidir. Bir liderin vizyonu, liderlik stillerini uygulama yoluyla, birisine 

tamamen onun takipçileri tarafýndan liderlik etkinliðine ulaþmasýný önerir. Bu 

anlaþýlmalýdýr. Bir lider tarafýndan atýlmasý kavram, sýksýk baðlamsal liderlik (Vail, 1989) 

gereken ilk adým, kendi vizyonunu tüm olarak izah edilir.

takipçilerine bildirmesidir. Amaç, tüm Özellikle kriz (felaket) yönetimi 

takipçilerinin taahhütlerini yerine getirmesidir, sürecinde, liderlik stili ve onun  uygulamasý, 

böylece takipçiler, vizyonu gerçekleþtirme baþarýlmasý ve uygulanmasý için en önemli 

çabasýnda zaman harcarlar ve kendilerini bu þeydir. Hangi tarzý izleyeceðini ve onu ne 

olaya dahil ederler. Stratejiyi ve faaliyeti zaman uygulayacaðýný bilen liderlerin, daha 

belirtmeden vizyonu tartýþmak, büyük etkili olabildikleri gözlemlenmiþtir. 

olasýlýkla bir hayal olur. Fakat, vizyonu 

dikkate almadan faaliyeti ve stratejiyi 2.2 Liderlik Nitelikleri

belirtmek de, bilinçsiz olarak enerji kaybýdýr.      

S o r u m l u l u k  y a r a t m a  ç a b a s ý ,  Liderliðin birçok kriteri vardýr, ama 

dönüþümsel, iþlemsel ve iþlemsel olmayan felaket yönetiminde lider özelliklerinin tarifi 

( la i ssez- fa i re -  b ý rak ýn ýz  yaps ýn la r )  üstüne kabul gören temel kriterler (Pencheon 

yaklaþýmlarýyla yapýlabilir. Bu yaklaþýmlar, & Koh, 2000) þunlardýr:

farklý durumlarda ayný etkiye sahiptir. (Rubin 

et al. 2005) Örnek alýnan kimse olmak, söz 1. Hizmetin geleceði  ve organizasyonuyla 

vermek ve de güç kullanmak, 3 yaklaþýmýn ilgili olarak, sistematik ve açýk bir vizyona 

uygulamalý þekilleridir. sahip olmak.

Aceh'teki yabancý hastaneler yerli 2. Liderlik sürecini baþaracak ruha ve bol 

saðlýk gücünü harekete geçirmeyi baþarabildi enerjiye sahip olmak.

çünkü onlar, dönüþümsel liderliði, kýsa bir 3.  Aþaðýda          belirtilen         çalýþmalarda 

zamanda ve iyi bir þekilde uygulayabildi. kendine  güvenmek  ve  baþkalarýna  güvenme 
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yeteneðine sahip olmak. yetkilendirilmemiþ kiþiler de bu yeteneklere 
 a. Organizasyondaki insanlara, vizyonu sahiptirler. Vizyona ve ruha sahip olmak, 

teblið etmek doðru bir þekilde eðitilebilir ancak bir 
 b. Organizasyondaki insanlarý kendilerine organizasyondaki uygulama için, sadece 

g ü v e n i r  k ý l m a k  v e  v i z y o n u  vizyon ve ruh yeterli deðildir.
gerçekleþtirmelerine istekli hale Bazý son çalýþmalar, liderliðin, bir 
getirmek yetenek paketini yeniden sunduðu ve kesin 

c. Mantýklý ve uygulanabilir strateji þartnamelerin (özelliklerin) olduðu inancýný 
yoluyla, vizyonu iþlevsel hale getirmek taþýmaktadýr. Sadece bir sorun vardýr. Örneðin; 
için, insanlara yetki vermek baþarýlý bir lider, her durumda belirli bir 

yaklaþým göstererek liderlik sürecini 
Bu kriterler, saðlýk servisindeki bazý uygulayabilir. Bir yaklaþým, bir þart için 

liderlerde bulunan deneysel (ampirik) kriteri uygulanmalýdýr. Uygun durumda ve zamanda 
temsil eder. Bu çalýþma yoluyla lideri yönetmek ve kullanmak için geliþim yeteneði, 
oluþturma yolu da bulunur ki orada üç düþünce þu anda iyi kabul edilen liderlik özelliðidir. 
okulu (akýmý) vardýr. Bunlar: Görünüþe göre, sadece bir stile baðlý 
     olan etkili liderler, þartlar baþka birini 
     1. Liderlik, bir lider olmak için doðmuþ gerektirdiði zaman hýzla kaybedebilirler. 
          bazý insanlar için, sihirli bir güçtür Margaret Thatcher, inanç (mahkumiyet) 

2. L i d e r l i k ,  ö ð r e n i l e b i l e n  v e  liderliðinin özü, görüþ birliði liderliðinin daha 
uygulanabilen bir beceridir. uygun hale geldiði zaman ( Pencheon ve Koh, 

3. Liderlik, birçok analiz aþamasý yoluyla 2000) hýzla düþünüþ tarzýný (ve pozisyonunu) 
öðrenilebilen beceriler bütünüdür. Bu kaybetti. 
becerilerin etkinliði, sadece liderlerin Bu nedenle, felaket yönetimi ile ilgili 
kalitesiyle kararlaþtýrýlmaz ayný olarak, eðer lider, felaket yönetiminin belli 
zamanda, bir organizasyonda, bu safhasýnda uygulanacak liderlik stilini 
becerilerin zamanýnda kullanýmý da tanýmaya gönüllü ise akýllýcadýr. Örneðin, 
önemlidir. dosyalanmýþ örnek ifade etmiþtir ki; liderlerin 

sadece birkaçý, ne ile karþýlaþacaklarýný ve 
Liderliðin sihirli bir güç olduðu inanýþý, çeþitli liderlik þekillerini kullanarak durumu 

lider olduklarý düþünülen uzmanlar da dahil, nasýl ele alacaklarýný bildikleri zaman, 
birçok örgütteki uzmanlar tarafýndan insanlarý yönetmek için doðru tavýr kullandý.
reddedilir. Çünkü sihirli bir gücün ortaya 

çýkýþý, tutarlý deðildir ve onun içinde doða üstü 2.3 Liderlik Stilinin Çeþidi
bir unsur yoktur. Bazý çalýþmalar, bir liderin etkinliðinin, 

Liderliðin, öðrenilebilen ve uygulanabilen belli liderlik stillerini veya çeþitini uygun 
bir beceri olduðu fikri, sorunu küçümseyen bir zamanda, belirli bir durumda uygulamadaki 
görüþü temsil eder. Çoðu kiþi, bir liderin yeteneðine dayandýðýný kanýtladý. Etkili 
vizyona ve ruha sahip olmasý konusunda liderlerin, bazý liderlik stillerini geliþtirmede 
hemfikirdir. Bununla birlikte, lider olarak ve   her    uygun    zaman,  yer   ve   durum   da
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uygulamayý baþaranlar olduðu belirtildi. i y i l e þ m e  v e  g e l i þ m e ( k i  b u  t e p k i ,  

(Goleman, 2000). rehabilitasyon yeniden yapýlandýrma, Önleme 

Liderlik modeli anlayýþý çok karmaþýk yi kapsar);hafifletme, ve hazýrlanma ya 

deðildir, çünkü aþaðýdaki tablo, ortaklaþa dönüþür.    

karþýlaþýlan bazý liderlik stillerini tanýmladý. 

En zor bölüm, felaket yönetiminin her 2.5 Felaket Yönetimi Döngüsü Þemasý

safhasýnda, dinamik þekilde deðiþen, her stili Bir liderin felaket yönetiminin her 

uygulamadaki doðru momentumu bulmak safhasýnda vizyon sahibi ve farklý metodlarda 

olabilir. sorumluluk yaratmasý beklenir. Bu nedenle 

Bazý çalýþmalar, etkin bir liderin 4 esas her safhada uygulanan liderlik þekli farklýdýr.  

liderlik stili olduðunu belirtmiþtir. Bunlar: Liderliðin etkinliðini artýrmak için liderlik 

otoriter, demokratik, baðlayýcý ve antronörlük modelinin amaçlarý deðiþir böylece sonuçda 

eden. Zorlayýcý ve otoriter stiller, muhtemelen felaket yönetiminin her safhasýnda etkinlik 

belirli durumlar için uygundur (örneðin, bir saðlanacaktýr.

seferde, bir hastahane önemli deðiþiklikler Baðlamsal liderliðin kavramýný 

için çalýþýyor), fakat günlük rutin durumlarda uygulayabilmek için (Vail, 1989) felaket 

uygulandýðý zaman bir çekiþmeye sebep yönetiminde her safhada oluþan deðiþiklikler 

olabilir çünkü rutin bir durumda, insan b i r çok  deð i þ ik  l i de r l i k  mode l in in  

kaynaðý, baský dolu ve iþ yükü dolu bir durum uygulanmasýný getirir. Buna raðmen, bu 

altýnda rahat çalýþmayacaktýr. Bu durumda, iddiayý reddetmek bir kiþinin böyle karýþýk 

tekrar, bir lider için liderlik yeteneðini durumlarda her liderlik modelini iyi uygulama 

geliþtirmek gereklidir, fakat daha önemli olan, yönünde hüner eksikliði olmasýndan 

belirli bir durumda belirli liderlik stilini kaynaklanýr, bir kiþiyi buna hazýrlama þansý 

uygularken duyarlýlýðý tekrar geliþtirmektir. yoktur.

Aþað ýdak i  t ab lo  tüm l ide r l ik  

2.4 Afet Yönetimi ve liderlik stili özelliklerini, özellikleri kullaným ve etki 

durumlarýna göre iþleyiþ tarzlarý, deyim 

Car te r  (1991)  “Afe t  yöne t im kullanýmý þeklinde tanýmlayarak tarif eder. Bu 

döngüsünü” açýklar. Bu yönetim döngüsü afet teþhise göre kullaným ihtimali çeþitli liderlik 

yönetiminin bazý safhalarýný belirler.her safha özellikleri gerektiren her felaket yönetimi 

diðerini takip eder. safhasý olarak analiz edilebilir. Farklý liderlik 

Afet yönetiminde her safha deðiþik bir tarzlarýnýn gerekliliði mutlak stilde bir lider 

sonuç gerektirir. Kaynak seferberliði ve að olmasýný zorunlu kýlmaz,  ancak belirgin her 

kullanýmý konsepti her safhada deðiþir. Afet tarz felaket yönetimi safhasýnda ihtiyaç 

yönetimi döngüsü aþaðýdakileri kapsar : duyulacak hedef hünerde (görev-çalýþma) 

olmasýný zorunlu kýlar. 

 afet etkisi; tepki; kurtarma; geliþtirme; F e l a k e t y ö n e t i m i s a f h a s ý n d a , 

önleme; hafifletme; hazýrlanma felaketi elealacak personel de dahil herkes 

afet yönetimi döngüsü geliþtirme panik durumundayken, sistem bozulunca, 

kýsmýnda sýklýkla deðiþtirilir ve afet etkisi; insan kaynaðý ve diðerlerinin  eksikliðinde 
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durum zorlayýcý liderlik þeklini gerektirir.  Bu performans için yüksek standart belirler. Bu 

tarz liderlik uygulamasý arkasýndakilerin onun modelyüksek düzeyde motive edilmiþ ve ehil 

vizyonunu gerçekleþtirirkenki taleplerini bir grupdan hemen sonuç alabilecek yapýda 

anlamasýný saðlayacaktýr. Bu gibi kritik olmalýdýr.

durumlarda, durumdan kurtulmak için Hazýrlýk safhasý koçluk modeli liderlik 

gösterdiði çabada herkes net talimat ister. gerektirir. Hazýrlýk aþamasý uzun süreli vizyon 

Bir sonraki safhada, ilk tepki gerektirir  ve herkesi  heran felaket 

gerçekleþtikten sonra safha otoriter liderlik yaþanabileceði ve her yerde her zaman ve 

þeklini gerektirir. Bu model seferberlik herkesi etkileyebileceði yönünde ikna 

sürecini uzlaþtýracak ve diðer ilgili taraflarý etmelidir. Safhayý etkin kýlmak için, safha 

felaket yönetimi sürecine dahil olmaya ikna liderin sürekli olarak yüksek enerjili ve 

eder. kurduðu vizyonun herkes için en iyi 

Kurtarma safhasý babacan liderlik olduðundan emin tutum gerektirir. Bazý 

þeklini gerektirir. Bu modelde lider kurtarma koçluk yaklaþýmlarýna göre, bir lider yükünü 

safhasýna dahil olan tüm diðer taraflarla ahenk birçok tarafla paylaþmalý, ve sonuç olarak 

yaratýp duygusal baðlantý kurma kaabiliyetine kuvveti þeklini korur ve sorumluluðu uyumlu 

sahiptir. Gözlemlere dayanarak, kurtarma olur.

safhasýna dolaylý ve dolaysýz olarak bir çok 

taraf  dahil olmuþtur.  Her safha kendi 2,6 Toplu Liderlik

misyonunu kurar bu yüzden karmaþa olmasý Bu farklý liderlik modelleri her zaman 

yüksek ihtimaldir. Buna raðmen her bir taraf tek bir kiþi tarafýndan sahiplenilmez veya bir 

iyi bir sonuca ulaþmak için gerekli hükümleri lider tümüyle bir liderlik modelini 

yerine getirir. Bu sebeple bu safha her ne kadar sahiplenmemiþ olabilir. Her modelin farklý 

her tarafýn kendi misyonu ve önemi olsada, niteliði ve gerektirdiði geniþ alanlý duygusal 

yardýmcý olan taraflarla ahengi saðlayacak bir zekasý vardýr (Goleman, 2000)

liderlik gerektirir. Böylece, birçok farklý kiþilikten çýkan 

Geliþim safhasý demokratik liderlik deðiþik liderlik modellerini uzlaþtýran 

þeklini gerektirir. Bu safha durumu normale müþterek bir liderlik geliþtirmek gereklidir. 

çevirmek adýna birçok tarafýn yardýmýný Her kiþi güçlerine dayalý olarak birbirini 

gerektirir. Bu safha deðiþik görüþler sonucu tamamlayacak ve böylelikle planlanan tüm 

görüþ birliðine varýlabilmesi için deðiþik felaket yönetimi aþamalarýnda etkinliðini 

katýlýmcýlarýn görüþüne ihtiyaç duyar. artýracaktýr. Müþterek liderlik sistemi her 

Demokratik model lider tüm fikirleri bölümü temsil eden kiþilerin vizyon 

uzlaþtýrarak tüm taraflarýn hemfikir olacaðý bir paylaþýmýný gerektirir. Ne kadar çok temsilci 

fikirbirliðine ulaþmalýdýr. olusa o kadar çok çeþit vizyon ortaya çýkmasý 

Önleme ve azaltma safhasý felaket muhtemeldir. Bu sebeple bu model liderlik, 

yönetimini idare etmeyi baþarabilmek için geliþmek için birçok koþul gerektirir.

standart kurmayý ve karþýkonulamaz 

(önlenemez) felaket etkilerini azaltmayý 

hedefler. Adým adým ayarlý liderlik kati 
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3.SONUÇ 78-90.

Neira, J., Lic, L.B. Dünya Kazasý: þans 

Felaket etkisinde liderlik yapmak yok, hata yok, kýsmet yok. Hastahane öncesi 

kesinlikle etkinliði korumayý ve felaket ve Felaket Ýlacý; vol:19, no 3

yönetimi becerisini gerektirir. Bu gibi kritik Pencheon D. Koh, Y.M.2000. Liderlik ve 

kaynak kesinlikle yüksek düzey etkin liderlik Motivasyon. British Medical Journal; 321: s2-

ister. 7256-27256.

Felaket yönetimi, her safhasýnda kedine Podsakoff, P.M, Mackenzie, S.B., 

özel özellikleri olan fakat sýrasýyla birbirini Moorman, F.H ve Fetter R. 1990. Dönüþümsel 

destekleyen birkaç safhaya bölünmüþtür. Her Lider Davranýþlarý ve Onlarýn Taraflar 

felaket yönetim safhasý, ayrýca diðer Üzerindeki Etkileri, memnuniyet ve 

safhalarda da , sadece birinde deðil hatta tüm organizasyonal vatandaþ davranýþlarý. Journal 

safhalarda da olabilecek birtakým taraflar Leadership Quarterly. Vol. 1, No.2,107-142

içerir.  Sözkonusu taraflar, ayrýca, farklý Rubin, S.R.,Munz, D.C., Bommer, 

olabilecek çeþitli görev ve yetkiler taþýr. W.H.2005. Leading from Within. Academy of 

Felaket etkisindeki liderlik çeþitleri, Management Journal;vol 48 no.5, 845-858

felaket yönetim safhalarýnda düzenlenebilir. Vail P.B.1989. Managing as a 

Düzenlemenin amacý, sonunda, her yönetim Performing Art. Jossey-Bass, San Francisco.

safhasýnýn etkinliðini iyileþtirecek liderliðin 

etkinliðini geliþtirmektir. Toplu liderlik, 

felaket yönetiminin her safhasýnda liderlik 

çeþitlerini uygulamak için gereklidir. 

Sistematik ve düzenli eðitim, doðrudan 

felaket yönetimi içinde bulunan aktörlerin 

liderlik yeteneðini geliþtirmek için gereklidir. 

Eðitim programý, birincil liderlik yeteneðini 

geliþtirmek ve kapsamlý hale getirmek ve bu 

alandaki baðlamsal liderlik konseptini 

yönetmek için hazýrlanmýþtýr. 
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Dr. Meen B. Poudyal Chhetri 
Nepal Afet Hazýrlýk Aðý(DPNet) ve 
Nepal Afet Yönetimi Mekezinin(NCDM) Genel Sekreteri
NEPAL

Dr. Meen B. Poudyal Chhetri,  Nepal Afet Hazýrlýk Aðý(DPNet) ve Nepal Afet 
Yönetimi Mekezinin(NCDM) Genel Sekreteridir. Nepal'deki birçok Kamu Yönetimi 
Kuruluþunun üyesidir. Þubat 2002-Eylül 2003'de  Nepal Hükümeti Afet Yönetimi 
Merkezi'nin Müdürlüðü görevini yapmýþtýr. 15 yýldan beri afet yönetimi üzerine 
çalýþmaktadýr. 2001 yýlýnda “Nepal'deki Sellerin Azaltýlmasý ve Yönetimi” isimli kitabý 
yayýnlanmýþtýr. Afet yönetimi üzerine ulusal ve uluslararasý dergilerde birçok makalesi 
yayýnlanmýþtýr. 1995 yýlýnda Viyana Üniversitesi'nden ekonomi doktorasý almýþtýr ve hukuk 
diplomasý sahibidir. Madde istismarý konularýnda uzmanlaþmak için ABD'de çalýþmalar 
yürütmektedir.

Sivil Toplum Örgütlerinin Afet Yönetimindeki Rolü

Felaketlerin önüne geçmek mümkün olmasa bile, afetlerin etkisi önleyici tedbirler alarak 
azaltýlabilir.  Bu önlemler hem hükümetten hem de Sivil Toplum Örgütleri(STÖ) tarafýndan  
zamanýnda alýnmalýdýr. Bunun için hükümet ve STÖ'leri yakýn iþbirliði ve koordinasyon içinde 
çalýþmalýdýr. Ayrýca doðal afetlerin dünyanýn çeþitli yerlerindeki etkilerini azaltmada için uluslararasý 
iþbirliðinin yoðunlaþtýrma ihtiyacýný ortaya koymuþtur. Bu düþünceyle, afetlerin etkilerinin 
azaltýlmasý, erken uyarý sistemleri, sigorta sistemi, acil kurtarma ve yardým operasyonu, 
rehabilitasyon ve kurtarma  planlarý eðitim, afet sonrasý deðerlendirme, kurtarma çalýþmalarýnýn 
takibi, merkezi, kaza ve yerel düzeyde hazýrlýklý olma, rehabilitasyon, yeniden inþa ve araþtýrma 
çalýþmalarýný gözden geçirme,  iþbirliði ve koordinasyon aktivitelerini içermelidir. Bu hedeflere 
ulaþmada, siyasi kararlýlýk, prakmatik politika þekillendirmek ve uygulamak, kamu bilincini artýrma 
programlarý ve halkýn katýlýmý çok arzu edilir.

Unutmamamlýyýz ki afet zamanlarýnda yerel halk esas müdahale edendir. Genellikle yerel 
polis, yerel yönetim ve merkezi hükümet daha sonra  dahil olurlar. Çoðu zaman uluslararasý 
topluluklarýn afet alanýna gelmesi çok geç olur. Bu yüzden, yerel halk afet zamanýnda anýnda 
müdahalede çok önemli bir faktördür. Bu yüzden kurtarma ve yardým çabalarýný etkin ve etkili 
kýlmak için yerel halký ve insanlarý eðitmek, etkin ve güçlü kýlmak gerekmektedir.

STÖ'ler halka devletten çok daha kolay ulaþabilmektedir. Birçok olayda STÖ'leri sahada 
olma, ulaþýlabilirlik ve temas açýsýndan etkin ve etkili görünmektedirler. Halktan kiþiler STÖ'ne 
devlet yetkililerinden daha fazla  güvenir ve inanýrlar.  Temel olarak, hükümetin rolü afet yönetim 
aktivitelerini kolaylaþtýrmaktýr. Bu günlerde dünyadaki birçok hükümet hükümetin rolünü azaltma 
ve yerel hükümeti ve  STÖ'ni yetkinin daðýtýmý yolu ile güçlendirme stratejisini benimsemiþtir. 
Hükümet bir yandan öncü rolünd eolmasýna raðmen STÖ'lerin rolü kaçýnýlmazdýr ve çok önemlidir. 
Bu yüzden STÖ'lerin  afet alanlarýna gitme ve ülkenin yasalarý çerçevesinde ve hükümetin talimatý 
doðrultusunda çalýþma konusunda çok büyük sorumluluklarý vardýr. Ayný zamanda STÖ'lerinin 
faaliyetleri yetkili hükümet makamlarý tarafýndan takip edilmeli ve deðerlendirilmelidir. STÖ'ler yerel 
halk ve kiþilerle daha iyi kaynaþtýðýndan yerel ve halk seviyesindeki STÖ'leri  afetten etkilenenlerin 
ihtiyaçlarýný karþýlama konusunda desteklenmelidirler.

Afet yönetimi alanýnda diðer önemli bir konu da  hükümet, STÖ'ler ve STÖ'lerin kendi 
aralarýndaki iþbirliði ve koordinasyonun güçlendirilmesidir. Ýþbirliði ve koordinasyonun 
güçlendirilmesi iþlerin tekrarlanmasýný önlemek, yardým malzemelerinin israfýný ve bazen 
eksikliðini veya kýtlýðýný önlemek için çok gereklidir.
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Son olarak, afet yönetimi çok sektörlü bir aktivitedir. Afet yönetiminin  karmaþýklýðý ve 
farklýlýklarý düþünüldüðünde, somut, etkin ve uygulanabilir siyaset formüle edilmesi ve siyasi 
sorumluluk alma gerekmektedir. Koordinasyon eksikliði, yetersiz fonlar ve kaynaklar  ve bunlarýn 
harekete geçirilme sorunlarý etkin uygulama ve uygulanabilri politikalarla çözüme ulaþtýrýlmalýdýr. 
Ayný zamanda afet yönetimi ile ilgilenenlerin iþbirliði ve koordinasyonu afetlerin zararýný azaltmak 
için gereklidir.

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý

1. GÝRÝÞ 2 S Ý V Ý L  T O P L U M  

KURULUÞLARININ  ÇEÞÝTLERÝ VE 
Günümüzde dünyanýn hemen hemen tüm 

ÝÞLEVLERÝ
hükümetleri halkýn ihtiyacý olan tüm 

hizmetleri hükümetin yalnýz baþýna temin 
Esas olarak STK 'larý iki gruba ayrýlabilir; 

edemeyeceðini anlamýþlardýr. Hükümet 
örneðin Ulusal Sivil Toplum Kuruluþu ve 

mekanizmasý bilhassa uzak, kýrsal ve tepelik 
Uluslararasý Sivil Toplum Kuruluþu. 

bölgelerdeki halka ulaþamayabilir. Ancak 
Ulusal ve Uluslararasý Sivil Toplum 

Sivil Toplum Kuruluþlarý, özellikle yerel 
Kuruluþlarýnýn baþlýca iþlevleri þöyle 

Sivil Toplum Kuruluþlarý o bölgnin her 
özetlenebilir:

köþesine gidip görerek ülkenin kanun ve • Ulusal ve Uluslararasý STK'larý 
kurallarýna göre hizmet verebilir. Bu yoldan 

özgecil, gönüllü ve kar amacý gütmeyen 
Sivil Toplum Kuruluþlarý bir yandan 

kuruluþlar olarak kabul edilirler.
hükümet giriþimlerini destekleyebilmekte  • Ulusal ve Uluslararasý STK'larý 
diðer yandan da bu sürece özel bilgi, teknik 

tarafýndan saðlanan hizmetlerde 
uzmanlýk, araþtýrma güçleri, yerel temaslar 

ayrýmcýlýk olmamalýdýr
ve toplum desteði katarak  ülkenin • Hükümete yardýmcýdýrlar. Baþka bir 
kalkýnmasýnda önemli rol oynarlar.

deyiþle temel görevleri plan ve 
Birleþmiþ Milletler  Ekonomik ve 

programlarýnda ve de siyasetinde 
Sosyal Konseyi (ECOSOC) Sivil Toplum 

hükümeti desteklemektir.
Kuruluþlarýný “ Uluslararasý bir antlaþmaya • Ulusal ve Uluslararasý STK'larýnýn 
baðlý olmadan kurulan herhangi bir 

programlarý hükümetin politikalarý ve 
uluslararasý kuruluþ” olarak tanýmlamýþtýr.

ülkenin kanunlarýyle herhangi bir þekilde 
United Press International baþ yazarý 

çeliþmemelidir.
John O'Sullivan þöyle diyor: “ Þu anda • Ulusal ve Uluslararasý STK'larý tetikte 
dünya siyasetinde  çok  önemli bir devrim 

olan koruyucu gibi çalýþmalý ve hareket 
olmaktadýr. Sivil Toplum Kuruluþu devrimi 

etmeli ve ayni zamanda güncel olaylara 
dünya siyasetinde Sovyetler Birliðinin 

eleþtirici gözle bakmalýdýr ve medya 
yenilmesi ve Soðuk Savaþ'ýn bitmesinden 

vasýtasýyle halký bilinçlemelidirler.
sonra belki de en büyük deðiþikliktir. • Ulusal ve Uluslararasý STK'larý halkýn 

çýkarýna hizmet etmeye çalýþmalýdýrlar.
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3.     STK'LARININ  ÖNEMÝ kuruluþlarýný kurmak ve güçlendirmek. 

STK'larýnýn ve sivil toplum gruplarýnýn STK'larýnýn baþlýca önemleri þunlardýr:

katýlýmýnýn artmasýyle halka yapýlan 

h i z m e t l e r i m i z i n  n i t e l i ð i n i  • STK'larý halk tabanýna hükümetten 

iyileþtirebileceðimiz kabul edilmiþ bir daha kolay ulaþabilirler

gerçektir. Örneðin STK'larý tarýmsal • STK'larý istekle kapý kapý dolaþabilirler

verimliliði artýrmak, kadýnlar için ekonomik • STK'larý bölgede bulunduklarý için 

ve toplumsal fýrsatlarý yaymak, saðlýk hizmeti halka daha kolay ulaþýp onunla temas 

saðlamak, okul ve eðitim merkezleri inþa kurarlar

etmek, çevreyi korumak, mikro kredi ve • Bu nedenle toplum insanlarýnýn 

fakirliði azaltma gibi yollardan  fakirin parasal STK'larýna güveni ve yakýnlýðý hükümete 

kaynaklara ulaþýmýný artýrmak için programlar olduðundan daha fazladýr

uygulamaya koyabilirler. • Hükümet memurlarý yanlýþ olarak 

Bir ülkede STK'larýnýn insan haklarý ve kendilerini halkýn hizmetkarý deðil efendisi 

temel  özgürlüklerin istenmesinde aracý zannettiklerinden halkýn STK'larýna olan 

olduklarý belirtilmelidir. Bu tür STK'larý kendi güveni daha yüksektir

varlýklarýný tehlikeye atarak insan haklarý • STK'larýnýn halkýn bilincini artýrmak ve 

eylemcilerini cesaretle savunurlar. Bu tür ha lk ý  eð i tmekte  e tk i l i  o lduklar ý  

STK'larý ornek oluþturarak ve izleyerek insan görülmektedir

haklarý savunuculuðu mirasýnýný artýrýrlar. On • Baðýþ yapanlar STK'larý ile iþ yapmanýn 

yýllar boyunca onlar çoðu kez uluslararasý k o l a y l ý ð ý n d a n  d o l a y ý  o n l a r ý  

antlaþmalarý, belgeleri, kuruluþlarý, insan desteklemekten hoþlanýrlar

haklar ý  mekanizmalar ýn ý  ha t ta  BM • Baðýþta bulunanlarýn hükümete kýyasla 

Anayasasýný þekillendirmeye yardýmcý bir TSK'u ile bir toplantý veya randevu  

olmuþlardýr. ayarlamasý çok kolaydýr, yani onlara 

Aslýnda bugünün STK'larý þu  üç anahtar kolaylýkla ulaþýlabilir.

yoluyle demokrasinin kurulmasý ve • Bir  iþ i  veya görevi  yaparken 

güçlendiririlmesine yardýmcý olmaktadýrlar: STK' la r ýnda  daha  az  zor luk  ve  

katýlýmcý demokrasiye pek gerekli olan kýrtasýyecilik vardýr

bireylerin ifade, toplantý ve iliþki kurmak • STK aðlarý sürdürülebilir kalkýnmanýn 

özgürlükleri hakký konusunda halký kýrsal bölgelerdeki halka götürülmesine 

bilinçlemek  ve bu hakka saygýyý saðlamak yardýmcý olurlar.

için uðraþarak; þeçimle gelinen makamlara 

aday olanlarýn eþit þartlar altýnda yarýþmasýný 4. SORUNLAR

ve seçimlerin adilane olmasýný saðlayarak; ve 

Bununla beraber STK'larýnýn da son olarak hangi þahýslar veya partiler 
sorunlarý vardýr. Onlar fon eksikliði, yetersiz iktidarda olursa olsun bireylerin haklarýnýn 
eðitim, eksik yasal çerceve, Uluslararasý k o r u n m a s ý  i ç i n  a d i l  k a n u n l a r ý n  
STK'larýna    kaydolma,    ehliyetli     personelhükümranlýðýný ve uyumlu, sorumlu hükümet 
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eksikliði gibi sorunlarla karþý karþýyadýrlar. hükümetler STK'larýný tehdit olarak görürler. 

Ayrýca, özellikle geliþmekte olan ülkelerdeki Bu nedenle de bazý ülkelerde kýsýtlayýcý 

STK'larýnýn bir çoðu merkez odaklýdýrlar. yasalar ve kurallarla onlarý baský altýnda 

Çoðu kez onlar kolaylýkla yaklaþabilecekleri t u t m a k ,  k ý s ý t l a m a k  v e  k a p a t m a k  

kolay ulaþýlabilir bölgeler ararlar. Onlar bazan giriþimlerinde bulunulmuþtur. Ayrýca, 

rahatlýða ve fazla bolluk içinde yaþamaya STK'larýnýn toplumda gelenekleri yoktur. 

eðilimli olmakla eleþtirilmiþlerdir. Ayni Baðýþ yapan kurumlar yardým yapacak yeni 

zamanda STK'larý ülkenin, hükümetin ve kanallar aradýklarýndan STK'larý son 

halkýn deðil baðýþ yapanlarýn seslerini zamanlarda mantar gibi  çoðalmýþlardýr. Bir de 

duyurmakla suçlanýrlar. Bir çok defalar devlet birçok STK'u þeffaf ve sorumlu deðillerdir. 

bir yana býrakýlarak STK'larý ile baðýþ yapanlar STK'larýnýn belirli iþlerini gerçekten 

arasýndaki iliþki garipleþmiþtir. STK'larý kar yapmalarýný ve baðýþ fonlarýný etkili bir 

amacý  gütmeyen kuruluþ lar  o la rak  biçimde kullanmalarýný saðlamak için 

bilinmelerine raðmen onlar ülkeye ve halka hükümet kontrolü ve siyasi irade, uygun 

hizmet etmekten ziyade kar etmekle yasalar ve denetim organlarýna ihtiyaç vardýr. 

ilgilendiklerinden 'dolar tarýmý' yapmakla Hükümetin STK'larýnýn faaliyetlerini denetim 

suçlanmýþlardýr. Özellikle geliþmekte olan eksikliði evrak çantalarýndan ibaret olan  

ülkelerdeki bazý STK'larýnýn çeþitli baðýþ örgütlerin sosyal aðlarýyle birlikte siyasi 

yapanlara ayni projeyi sunarak bir çok yerden liderler ve devlet memurlarý tarafýndan 

ayni program için destek aldýklarý, bir yerden kurulmasýný teþvik etmektedir. Bunlar on 

aldýklarý maddi kaynaðý harcayarak yýllar boyunca devlete yapýlan baðýþ 

diðerlerinkini biriktirdikleri görülmüþtür. yardýmlarýndan sonra baðýþ yapan kurumlara 

Birçok STK'larýnýn aile  üyeleri ve yakýn nasýl hitap ve müracaat edileceði hususuna ve 

arkadaþ grubu tarafýndan iþletildiði donor'larýn rapor þekillerine  en iyi vakýf olan 

görülmüþtür.Bu da yanlýþ bir uygulamadýr. kiþilerdir.

Sadece ülkenin yasalarýna uymaya  

çalýþmak veya onlarý kaale almamak, þeffaf 5. BEKLENTÝLER

olmamak ve sorumsuz olmak STK'larýna çoðu 
STK'larý muhtemel ortaklýk bulmada kez yüklenen diðer suçlardýr.

bilgi paylaþarak, hükümet ve uluslararasý Bazý STK'larý baðýþ yapanlara casusluk 
kurumlardan doðrudan yardým alarak ve yerel 

etmekle de suçlanýyorlar. Böylece onlar  
STK'larýna fon bulmak, yabancý örgütlerle 

ülkeyi, ülkenin hükümeti ve halkýný kandýrmýþ iþbirliði yapmak ve faaliyetlerini sürdürmek 
olurlar. Bazýlarý ise kendilerini  ülkenin fakir için açýk yasal statü veren yasalarýn 
ve eðitimsiz halkýnýn dinini deðiþtirmeye geçirilmesiyle geliþebilirler. Ayni þekilde, 

farklý bölgelerdeki fakirlerin gereksinimleri vermekle suçlanýyorlar. Bu nedenle onlar bir 
hususunda daha fazla araþtýrma ve çok hallerde ihtiyaç duyulan bir bela olarak 
Uluslararasý STK'larýnýn ve baðýþ yapanlarýn  görülüyorlar.
beceri aktarma ve insan kaynaklarýnýn 

Ayni þekilde  çoðunlukla pratikten ziyade geliþtirilmesinde daha fazla desteði, 
teoriyle uðraþtýklarý için iþlerinin somut STK'larýnýn sürdürülebilirliðinde  ayni 
olmadýðýndan dolayý eleþtirilirler. Hatta bazý derecede önemlidir. Ayni zamanda  hükümetin
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rolü azaldýkca STK'larýnýn rolü ve iþlevi en önemli unsurdur. Böylece kurtarma ve 

artmaktadýr. yardým iþlerini ehliyetli ve etkili bir biçimde 

yerine getirebilmek için halkýn yeteneklerini 

6 . S T K ' L A R I N I N   A F E T  kuvvetlendirmek, yerel toplumu ve halký 

YÖNETÝMÝNDEKÝ ROLÜ      eðitmek, yetkili kýlmak ve  güçlendirmek 

 isabetli olur.

STK'larý afet yönetimi de dahil  çeþitli STK'larý toplumlara hükümetten daha 

alanlarda çalýþarak halkýn iyiliðine katký kolay ulaþabilirler. Çoðu kez STK'larý alanda 

saðlayabilmekte ve saðlamaktadýrlar. hazýr ve  kolayca ulaþýlabilir olmalarý ve de 

Afetler durdurulamasa da önleyici yerel halk ile tamaslarý dolayýsýyle yeterli ve 

tedbirlerle etkileri azaltýlabilir. Böyle tedbirler etkili olabilmiþlerdir. Toplumda insanlar 

hem hükümet hem de STK'larý tarafýndan hükümet memurlarýndan ziyade STK'larýna 

zamanýnda alýnmalýdýr.Bunun için hükümet ve güvenir ve inanýrlar. Aslýnda hükümet yalnýz 

STK'larý yakýn iþbirliði ve eþgüdüm içinde baþýna afet yönetimini ehliyetli ve etkili bir 

çalýþmalýdýr. Bundan baþka dünyanýn  çeþitli biçimde yürütemez. Hükümetin hizmet 

yerlerindeki doðal afetlerin etkileri afetin saðlayamadýðý afet mahallerinde STK'larý 

hafifletilmesi için uluslararasý iþbirliðinin hizmet saðlamada yardýmcý olmuþlardýr. 

artýrýlmasý gerektiðini göstermektedir. Bu Böyle durumlarda hükümetin rolü STK'larýnýn 

maksatla afetin hafifletilmesi, erken uyarý afet yönetimi faaliyetlerini kolaylaþtýrmaktýr. 

sistemi, sigorta sistemi, acil kurtarma ve Þimdi dünyadaki bir çok hükümetler merkezin  

yardým operasyonu, rehabilitasyon ve rolü ve merkezin hazýr bulunmasýný azaltma ve 

iyileþme planlarý aþaðýda belirtilenler gibi sorumluluklarý yerel yönetim ve STK'larýna 

faaliyetleri kapsamýna almalýdýr: eðitim, afet aktarma stratejisini benimsemiþlerdir. Yine de  

sonrasý deðerlendirme, yardým iþlerinin bir yandan  önderlik rolü diama hükümettedir 

gözetilmesi; merkezi, bölgesel ve yerel ve diðer yandan da STK'larýnýn rolü  çok  

seviyedeki iþbirliði, eþgüdüm ve hazýrlýklarýn önemli ve kaçýnýlmazdýr. Ve böylece  

gözden geçirilmesi, yeniden yapýlanma ve STK'larýnýn afet mahallerine gitmek  ülkenin 

araþtýrma iþleri.Yukarýda zikredilen gayelere kanunu ve hükümetin emirleri doðrultusunda  

ulaþabilmek için siyasi kararlýlýk, pratik çalýþmak gibi büyük sorumluluklarý vardýr. 

politika oluþturulmasý ve uygulanmasý, etki Ayni zamanda STK'larýnýn faaliyetleri yetkili 

altýnda olan halkta afet bilincini uyandýracak hükümet otoriteleri tarafýndan izlenmeli ve 

programlar ve halkýn katýlýmý son derece deðerlendirilmelidir. Yerel ve toplum 

gereklidir. seviyesindeki STK'larý yerel toplum ve halk 

Afet zamanlarýnda baþlýca cevap tarafýndan özümsenmiþ ve onlarla iç içe 

verenlerin yerel halk olduðu unutulmamalýdýr. olduklarýndan  özellikle afetten etkilenen 

Genellikle yerel polis, yerel idare ve merkezi halkýn ihtiyaçlarýna cevap vermek için  öne 

hükümet sonradan ortaya  çýkarlar. sürülmelidirler. Afet yönetimi alanýnda diðer 

Uluslararasý kuruluþlar  afet mahalline önemli bir husus da STK'larý ile hükümet 

geldiðinde  çoðu kez çok geç olur. Bu nedenle arasýnda ve de STK'larýnýn kendi aralarýndaki 

afetlerde anýnda cevap vermede yerel toplum iþbirliðinin   v e    eþgüdümün    artýrýlmasýdýr. 
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Bu tür giriþimler yardým malzemelerinin Yu k a r ý d a k i  d u r u m  g ö z  ö n ü n d e  

akýþý ve eksik yardým madderi bakýmýndan tutulduðunda STK'larýnýn topluma deðiþiklik 

yapýlanlarýn tekrarýný önlemek için  çok getirebileceði ve sürdürülebilir kalkýnmaya 

gereklidir. katký yapabildiði aþikardýr; bunun için de 

Son olarak afet yönetimi cok yönlü bir hükümetin onlarý  cesaretlendirmesi,  

faaliyettir. Afet yöntiminin güçlükleri ve desteklemesi ve güçlendirmesi gerekmektedir. 

çeþitlilikleri dolayýsýyle somut, etkili ve pratik STK'larý baðýmsýz danýþmanlýk ve faaliyet 

bir politika oluþturulmasý gereklidir, bunun yapma gücüne sahiptirler. Ayni zamanda 

için de siyasi taahhüüt elzemdir. Eþgüdüm STK'larýnýn kendi aralarýnda ve onlarla 

eksikliðinin, yetersiz fonlar ve kaynaklar ve de hükümet arasýnda iþbirliði ve eþgüdüm 

onlarýn harekete geçirilmesi sorunlarýnýn artýrýlmalýdýr.

pratik bir politikanýn etkili bir biçimde 

u y g u l a n m a s ý y l e  g i d e r i l e b i l e c e ð i n e  

inanýlmaktadýr. Yine de hükümet STK'larýný 
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Hasan ÝPEK
Baþbakanlýk Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürü
Atatürk Bulvarý Gülözü Sok. No.4 Çankaya ANKARA

Baþbakanlýk Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürüdür. Kaymakam, Vali Yardýmcýsý, 
Sivil Savunma Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðý görevlerinde bulunmuþtur. Ýçiþleri Bakanlýðý Kriz 
Merkezi Baþkanlýðýnda çalýþmýþtýr. Ýngiltere, Brükselde ve Japonya'da Afet yönetimi üzerine  eðitim 
almýþtýr. Ýyi derecede Ýngilizce bilmektedir.

Uluslararasý Antlaþmalar, Organizasyonlar Ve BM'nin Rolü

Bu çalýþma, afetlere yardým ve müdahalede uluslararasý koordinasyonu ve iþbirliðini 
saðlamada uluslararasý örgütlerin rolünü ele almaktadýr. BM Teþkilatý içerisinde yer alan Ýnsani Ýþler 
Koordinasyon Ofisi (OCHA), BM Kalkýnma Programý (UNDP), Kuzey Atlantik Anlaþmasý 
Örgütü(NATO) ve Avrupa Birliði(AB)  afetlerde insani yardým faaliyetlerinin yürütülmesinde etkin rol 
oynamaktadýr. OCHA bünyesinde yer alan Uluslararasý Arama ve Kurtarma Danýþma Grubu 
(INSARAG), BM Afet Deðerlendirme ve Koordinasyon Sistemi(UNDAC) ve Olay Yeri Operasyonlar 
Koordinasyon Merkezi (OSOCC) BM afet yönetimi ekibi temel unsularýdýr. Bunun yanýnda, BM'de 
Ekonomik ve Sosyal Konsey'e  baðlý çok sayýda kuruluþ afetlere yönelik kendi alanlarýna giren  
konularda faaliyet göstermektedir. Türkiye'de, Baþbakanlýk Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 
Müdürlüðü (TAY), insani yardým ve uluslararasý afet iþbirliði ve koordinasyon faaliyetlerini 
yürütmektedir. Türkiye, afet müdahale ve yardýmlaþma konularýnda ikili iþbirliði antlaþmalarý 
yapmaktadýr.

1. GÝRÝÞ talep ve ihtiyaçlar Uluslararasý toplumun çok 

hýzlý müdahale ve yardým operasyonlarýný 

Ýstatistiki olarak, her 233 günde bir, gerçekleþtirebilmeleri için gerekli, yeterli ve 

ortalama 100 kiþinin ölümüyle sonuçlanan kapsamlý koordinasyon mekanizmalarý 

geniþ ölçekli bir afet meydana gelmektedir. geliþtirmesini zorunlu kýlmýþtýr.

Geniþ ölçekli afetlerde, genellikle afetten Uluslararasý afet müdahale ve insani 

etkilenen ülkenin afete müdahale kapasitesi yardým faaliyetlerinin yürütülmesi konusu, 

yetersiz kalmaktadýr. Bu da, afetten etkilenen ilk olarak Birleþmiþ Milletler(BM) 

ülkenin uluslararasý yardým ve destek tarafýndan incelenmiþtir. BM  bünyesinde 

talebinde bulunmasýna yol açmaktadýr. Bu kurulan   çok   sayýda    organizasyon    kendi 
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alanlarýna giren  afet  konularýnda çalýþmalar Yaþanýlan büyük afetler sonrasý, afetten 

yapmaktadýr. Bu çalýþmada, BM teþkilatý etkilenen ülkenin  ihtiyacýnýn temini sýrasýnda 

içerisinde koordinasyon görevini üstelenen ulusal ve uluslararasý ekiplerin yaþamýþ 

Ýnsani Ýþler Koordinasyon Ofisi(OCHA) ve olduðu sýkýntý ve kaos bu konuda bir insiyatif 

BM Kalkýnma Programý(UNDP) ele almayý gerekli kýlmýþtýr. Bu baðlamda, 

alýnmaktadýr. BM dýþýnda Uluslararasý uluslararasý koordinasyonu geliþtirmek için 

Kýzýlhaç ve Kýzýlay Federasyonlar(IFRC), önemli çalýþmalar yapýlmýþtýr. Büyük 

Kuzey Atlantik Antlaþmasý Örgütü (NATO), depremlere müdahalede bulunan ülkeler, 

Avrupa Birliði(AB) afet müdahale ve yardým arama ve kurtarma ekipleri ve koordinasyon 

faaaliyetleri için kendi içinde kurumlar tesis metodolojisi için uluslararasý standartlarýn 

etmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararasý geliþtirilmesine yönelik global bir platform 

organizasyonlarda, bölgesel kuruluþlarda ve saðlamak üzere 1991 yýlýnda, OCHA 

ikili iliþkiler yoluyla  afet yönetimi  bünyesinde INSARAG'ý kurmuþlardýr. 

çalýþmalarýna katýlmaktadýr. Ayrýca, Türkiye INSARAG üye ülkeleri, Birleþmiþ Milletler 

afete uðrayan ve acil ihtiyaç içerisinde olan Afet Deðerlendirme ve Koordinasyon Sistemi 

ülkelere yardýmlarýný sürdürmektedir. (UNDAC) ekibinin ve Yerinde Operasyonlar 

Koordinasyon Merkezi (OSOCC) felsefesinin 

2 .   A F E T L E R E  YA R D I M  V E  oluþturulmasýný tavsiye etmiþler ve 

MÜDAHALEDE BM'NÝN ROLÜ desteklemiþlerdir.(Peter, 2003; 33) 1999 

y ý l ý n d a  T ü r k i y e ' d e ,  Ta y v a n ' d a  v e  

Afetlere uluslararasý yardým ve destek Yunanistan'da yaþanan depremler serisi, 

saðlanmasýný koordine etmek, Birleþmiþ OSOCC'un yapýsýnýn revizyona uðramasýna 

Milletler Ýnsani Ýþler Koordinasyon Ofisi'nin ve süregelen çalýþmalara ek olarak sanal 

(OCHA) görevidir. Ýlk olarak, 1971 yýlýnda  OSOCC olarak adlandýrýlan web tabanlý bir 

2816 sayýlý Birleþmiþ Milletler Genel Temsilci acil durum bilgi yönetim sisteminin 

Kararý ile Birleþmiþ Milletler Afet Yardým geliþtirilmesine yol açmýþtýr. 

Ofisi (UNDRO) olarak kurulmuþtur. Uluslararasý açýdan bakýldýðýnda, afet 

OCHA'nýn sorumluluðu, 1991 yýlýndaki müdahalesi ve acil yardýmlarda aþaðýdaki 

46/128 sayýlý Genel Kurul Kararý ile, büyük ilkeler geçerlidir: 

ölçekli afetlerde uluslararasý yardýmlarýn 1) Tüm yardýmlar, afetten etkilenen ülkenin 

koordinasyonunu da içerecek þekilde talepleri doðrultusunda ve o ülkeyi 

geniþletilmiþtir. Daha sonra, BM Ýnsani desteklemek üzere yapýlýr;

Yardým Bölümü'ne (DHA) dönüþtürülmüþ  2) Ayný zamanda OCHA Genel Sekreteri olan 

olup, 1998'den bu yana OCHA olarak Acil Yardým Koordinatörü (ERC), BM Genel 

anýlmaktadýr. OCHA Genel Sekreteri, ayný Temsilciliði tarafýndan uluslararasý yardým ve 

zamanda Acil Yardým Koordinatörü(ERC) d e s t e k l e r i n  k o o r d i n e  e d i l m e s i y l e  

olan BM Genel Sekreteri'nin insani iþlerden görevlendirilir.

s o r u m l u   y a r d ý m c ý s ý d ý r .    3) Ülkeler arasýndaki iki taraflý yardýmlar 

( ) daha önceliklidir.(Yani uluslararasý BM 

birimleri  v e örgütleri  ile  ilgili yardýmlar, afet

www.ochaonline.un.org

xx xx
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yardým operasyonunun geneli baðlamýnda 3) Yerel Acil Durum Makamlarý(LEMA) ile 

küçük bir rol oynar.) beraber afet bölgesinde. 

Bu koordinasyonu etkin bir þekilde 

2.1 OCHA  Koordinasyonu yapabi lmek iç in ,  OCHA bir  takým 

a r a ç l a r g e l i þ t i r m i þ t i r :

Herhangi  bir afet anýnda, afetten - Afetlere hazýrlýk olmak için 24-saat 

etkilenen ülkenin uluslararasý yardým çaðrýsý g ö r e v  s i s t e m i

üzerine, OCHA, son durum ve öncelikli - Uluslararasý taraflarý bilgilendirmek için 

ihtiyaçlar ile ulusal ve uluslararasý D u r u m  R a p o r l a r ý  h a z ý r l a n m a s ý ,

müdahaleler konusunda bilgi almak üzere, - Belirlenen ihtiyaç ve önceliklere dikkati 

afetten etkilenen ülkede görev yapan BM çekmek için baðýþ toplantýlarý yapýlmasý,

Daimi Koordinatörüyle baðlantýya geçer. - Acil ihtiyaçlarý karþýlamak için acil nakit 

Ayn ý  zamanda  BM Ka lk ýnma  h i b e s i  y a p ý l m a s ý ,  

Programý(UNDP) Daimi Temsilcisi de olan - Afet yönetim kapasitesi ve askeri imkanlar 

Daimi Koordinatör, ülke süzeyinde BM v e r i  t a b a n ý  k u l l a n ý l m a s ý ,

sistemi içerisindeki koordinasyonun - Alandaki deðerlendirme ve koordinasyon 

kolaylaþtýrýlmasýndan sorumludur ve afetten k a p a s i t e s i n i n  a c i l e n  

etkilenen ülkenin hükümeti ile yakýn iþbirliði saðlanmasý için UNDAC ekibinin gör

içerisinde çalýþýr. Gerekli görüldüðü takdirde, e v l e n d i r i l m e s i ,

OCHA, afetten etkilenen ülkenin hükümetini - Alanda yardým ve müdahale birimlerinin 

veya Daimi Koordinatörlüðü UNDAC ekibi koordinasyonunu kolaylaþtýrmak için gerekli 

ile destekleyebilir. (Erdoðan,2006; 57) altyapý ve uzmanlýðý saðlamak üzere 

OCHA, Durum Raporlarý yoluyla, O S O C C ' u n  g ö r e v l e n d i r i l m e s i ,  

uluslararasý toplumu, son durum, öncelikli - Afetin yol açtýðý çevresel tehditlerin olmasý 

ihtiyaçlar, devam eden yardým ve iyileþtirme halinde gerekli önlemleri baþlatmak üzere 

çalýþmalarý ile ilgili olarak sürekli bilgilendirir. çevre uzmanlarýnýn görevlendirilmesi,

Bu bilgiler, uygun müdahale ve yardýmýn -     Sanal ortamda yer alan Virtual OSOCC  

zamanýnda saðlanmasýnýn da temelini web sitesi yoluyla interaktif  bilgi akýþýnýn 

oluþturur. Afetin ilk aþamalarýnda, Daimi saðlanmasýdýr.

Koordinatör,  OCHA ve uluslararasý 

topluluklar arasýndaki bilgi akýþýnýn ve 2.2 Birleþmiþ Milletler Afet Deðerlendirme 

g ü n c e l l e n m e s i n i n  s ü r e k l i l i ð i n i  ve Koordinasyon Sistemi (UNDAC)

s a ð l a r . ( H a n d b o o k , 2 0 0 2 )

 OCHA, uluslararasý yardým ve UNDAC Ekibi, OCHA'nýn 3-4 haftalýðýna 12-

müdahale faaliyetlerini üç seviyede koordine 24 saat  içer is inde afet  bölgesinde 

eder: konuþlanabilecek afet yönetim uzmanlarýndan 

1) Müdahale ve yardýmda bulunan ülke ve oluþan hazýr kapasitesidir. Afetten etkilenen 

örgütler arasýnda uluslararasý seviyede, ülkenin talebi üzerine harekete geçen UNDAC 

2) Afetten etkilenen ülkenin baþkentinde ülke Ekibi, bilgi yönetimi ve deðerlendirmesinde 

seviyesinde, ve      uluslararasý     yardým     ve     müdahale 

x x
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ekiplerinin yerinde koordinasyonu geliþtirilmesine de gerek duyulmuþtur. Þu 

konusunda ulusal yetkililere destek verir. anda INSARAG esas ve usullerinde yerlerini 

UNDAC sistemine üye ülkeler ve örgütler, almýþ olan bu standartlar, Uluslararasý Kentsel 

kalifiye personeli belirlemek, hazýr tutmak ve Arama ve Kurtarma Desteði(USAR) hakkýnda 

bu personelin eðitimi ve harekete geçirilmesi BM Genel Kurul Kararý'nýn da temellerini 

ile ilgili tüm maliyetleri karþýlamak ile oluþturmaktadýr.(Peter, 2003; Erdoðan, 2006)  

INSARAG esaslarý, ayný zamanda, yükümlüdür. 
uluslararasý yardým çaðrýsýnda bulunan  Bir afet anýnda, afetin meydana geldiði 
ülkenin sorumluluklarýný da belirlemektedir:  ülkeye ulaþan ilk uluslararasý ekip yerel 
USAR ekipleri için taþýnma, hareket ve yetkililerden afetle ilgili detaylý bilgileri 
gümrük prosedürlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve aldýktan sonra ekipten birkaç kiþiyi diðer 
ekiplere ulaþým, harita, çevirmen, içme suyu, ekiplerin eriþim noktasýnda býrakarak afet 
benzin ve sýkýþtýrýlmýþ gaz gibi gerekli bölgesine hareket ederler. Geride kalan bu 
imkanlarýn saðlanmasý için INSARAG, 3 kiþilerin fonksiyonu, UNDAC Ekibi afetten 
Bölgesel Grup olarak organize olmuþtur: etkilenen ülkeye ulaþana kadar, kendilerinden 
Afrika/Avrupa, Asya/Pasifik ve Amerika, sonra gelecek olan uluslararasý ekipleri 
INSARAG'ýn yönetim birimi, bir Yürütme bilgilendirmek ve koordinasyonu saðlamaktýr.
kuruludur. OCHA'nýn Acil Durum Hizmetleri  Çalýþmalarýn global kapsamýný temin 
Bö lümü 'nde  (ESB)  ye r  a l an  Alan  etmek ve toplanma hýzýný artýrmak amacýyla, 
Koordinasyon Destek Bölümü (FCSS) ise, UNDAC beþ bölgesel ekip olarak organize 
INSARAG Sekreteryasý olarak görev 

olmuþtur: 
yapmaktadýr. USAR ekiplerinde, bulunmasý 

Avrupa, Latin Amerika,   Karayipler, 
zorunlu olan ve INSARAG Ýlkeleri'nde 

Asya ve Güney Pasifik.  UNDAC ekiplerine, 
vurgulanan beþ temel unsur vardýr. Her bir 

OCHA tarafýndan düzenli olarak eðitim 
ekip yönetim, lojistik, arama,kurtarma ve 

v e s e m i n e r l e r v e r i l m e k t e d i r .  
saðlýk unsurlarýný kapsayacak þekilde 

örgütlenmiþ olmalýdýr. Bu unsurlardan 
2.3  Uluslararasý Arama ve Kurtarma 

herhangi birinin eksik olmasý halinde 
D a n ý þ m a  G r u b u  ( I N S A R A G ) faaliyetlerin etkinliði  azalmaktadýr.  
     INSARAG standartlarýný karþýlayan  USAR 

 INSARAG, Birleþmiþ Milletler ekipleri, INSARAG SAR Rehberi'nde 
þemsiyesi altýnda yer alan gayrý-resmi bir listelenmektedir. Bu liste, online yoluyla 
global aðdýr. INSARAG'ýn amacý, uluslararasý INSARAG web   sayfas ý  üze r inde  
yardým gerektirecek depreme müdahale ve www.reliefweb.int/insarag yer almaktadýr.
yardýmlardaki koordinasyon metodolojisi ve 

standartlarýný geliþtirmek amacýyla ülkelere ve 2.4 Olay Yeri Operasyonlar Koordinasyon 
örgütlere platform saðlamaktýr. Ayný þekilde, M e r k e z i  ( O S O C C )  F e l s e f e s i  
çalýþmalarýn gereksizce tekrarlanmasýný,  
kaynaklarýn boþa harcanmasýný ve uygun UNDAC Ekibi, afet bölgesinde bir Olay 
olmayan iyileþtirme çalýþmalarýný önlemek Yeri Operasyonlar Koordinasyon Merkezi      
amacýyla, bir  koordinasyon felsefesi ( OSOCC )   oluþturmaya   hazýr durumdadýr. 

x x x x
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müdahale saðlayanlarýn koordinasyonunda OSOCC'un amacý, uluslararasý yardým ve 
yerel yetkililere(LEMA) yardýmcý olmak, müdahale saðlayanlarýn koordinasyonunda 
bilgi yönetim ve deðerlendirmesini 

yerel yetkililere(LEMA) yardýmcý olmak, kolaylaþtýrmaktýr. (Peter,2003; 38) 
bilgi yönetim ve deðerlendirmesini OSOCC'un yürüttüðü temel faaliyetler 
kolaylaþtýrmaktýr. (Peter,2003; 38) aþaðýdakigibidir: 

- Uluslararasý SAR ekiplerinin ulusal 
INSARAG esaslar ý ,  ayný  zamanda,  SAR operasyon planýna tamamen entegre 
uluslararasý yardým çaðrýsýnda bulunan  olmasýný temin etmek amacýyla, yerel 
ülkenin sorumluluklarýný da belirlemektedir:  yetkililer ve uluslararasý SAR ekipleri 
USAR ekipleri için taþýnma, hareket ve arasýnda ara birim görevi yapmak,
gümrük prosedürlerinin kolaylaþtýrýlmasý ve - Uluslararasý SAR ekiplerine SAR 
ekiplere ulaþým, harita, çevirmen, içme suyu, operasyonlarýný gerçekleþtirmeleri için gerekli 
benzin ve sýkýþtýrýlmýþ gaz gibi gerekli altyapý ve desteði saðlamak ve bu 
imkanlarýn saðlanmasý için INSARAG, 3 operasyonlarýn yerel afet müdahale planýna 
Bölgesel Grup olarak organize olmuþtur: e þ z a m a n l ý  g i r i þ i n i  s a ð l a m a k ,
Afrika/Avrupa, Asya/Pasifik ve Amerika, - Uluslararasý ve ulusal iyileþtirme 
INSARAG'ýn yönetim birimi, bir Yürütme birimleri arasýndaki bilgi alýþveriþini 
kuruludur. OCHA'nýn Acil Durum Hizmetleri saðlamak, ( listelerin güncellenmesi, 
Bö lümü 'nde  (ESB)  ye r  a l an  Alan  raporlarýn hazýrlanmasý, sektör toplantýlarýnýn 
Koordinasyon Destek Bölümü (FCSS) ise, düzenlenmesi  gibi)
INSARAG Sekreteryasý olarak görev -     Ýhtiyaç duyulduðunda alt-OSOCC 
yapmaktadýr. USAR ekiplerinde, bulunmasý ve Kabul Merkezi'ni kurmak ve izlemek,
zorunlu olan ve INSARAG Ýlkeleri'nde -   Ulusal yetkililerle iþbirliði içerisinde, 
vurgulanan beþ temel unsur vardýr. Her bir uluslararasý SAR ekipleri için lojistik destek 
ekip yönetim, lojistik, arama,kurtarma ve saðlamaktýr
saðlýk unsurlarýný kapsayacak þekilde 

örgütlenmiþ olmalýdýr. Bu unsurlardan 2 . 4 . 1  S a n a l  O S O C C
herhangi birinin eksik olmasý halinde      
faaliyetlerin etkinliði azalmaktadýr. Sanal OSOCC, uluslararasý insani 
INSARAG standartlarýný karþýlayan  USAR yardým birimlerinin güncel ve toplu bir bilgiye 
ekipleri, INSARAG SAR Rehberi'nde eriþmesini saðlamak amacýyla internet 
listelenmektedir. Bu liste, online yoluyla üzerinde www.reliefweb.int/VirtualOSOCC 
INSARAG web   sayfas ý  üze r inde  adresinden ulaþýlabilecek interaktif bir bilgi 
www.reliefweb.int/insarag yer almaktadýr. y ö n e t i m  a r a c ý d ý r.  S a n a l  O S O C C ,  

INSARAG'ýn talebi üzerine, özellikle de 2.4 Olay Yeri Operasyonlar Koordinasyon 
büyük bir ani afetin ilk aþamalarýnda, yardým M e r k e z i  ( O S O C C )  F e l s e f e s i  

 UNDAC Ekibi, afet bölgesinde bir Olay ve müdahale edenler arasýnda eþzamanlý bilgi 
Yeri Operasyonlar Koordinasyon Merkezi alýþveriþine izin veren bir platform saðlamak 
(OSOCC) oluþturmaya hazýr durumdadýr. amacýyla INSARAG Sekreteryasý tarafýndan 
OSOCC'un amacý, uluslararasý yardým ve 
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geliþtirilmiþtir. noktasý Dýþiþleri Bakanlýðý kanalýyla 
S a n a l  O S O C C ' a  e r i þ i m ,  a f e t  B a þ b a k a n l ý k  T ü r k i y e  A c i l  D u r u m  

müdahalesinde yer alan ülkeler ve örgütlerle 
Yönetimi(TAY) Genel Müdürlüðüdür. 2006 sýnýrlýdýr. Eriþim için gerekli kullanýcý adý ve 
yýlý Mayýs ayýnda yapýlan OCHA Katký þifre, OCHA-Cenevre'deki ESB bünyesinde 
Saðlayan Ülkeler Grubu toplantýsý,  ABD y e r  a l a n  F C S S ' d e k i  I N S A R A G  

Sekreteryasýndan edinilebilir. Uluslararasý Kalkýnma Ajansý(USAID)  ve 

Baþbakanlýk TAY  Eþ-Baþkanlýðýnda 
2.5 Birleþmiþ Millet ler Kalkýnma 

yürütülmüþtür. Toplantýya insani yardým Programý(UNDP)
faaliyetleri  konusunda önde gelen 11 ülke 

temsilcisi ve çok sayýda yerli katýlýmcý iþtirak BM Genel Kurulu, afetlerin azaltýlmasý, 
etmiþtir. önlenmesi ve afetlere hazýrlýklý olma ile ilgili 

ulusal kapasitelerin güçlendirilmesine yönelik 

olarak BM Kalkýnma Programýný BM Merkez 3 .  D Ý Ð E R  U L U S L A R A R A S I  
Noktasý olarak görevlendirmiþtir. UNDP'nin ORGANÝZASYONLAR
amaçlarý: Doðal, çevresel ve teknolojik tehlike 

Birleþmiþ Milletler, dýþýnda çok sayýda riskini ve bu tehlikelere karþý korunmasýzlýðý 

uluslararasý ve bölgesel iþbirliði örgütleri afet azaltmak, sosyal ve ekonomik yoksulluðu 

müdahale ve insani yardým çalýþmalarý azaltmaya özel önem göstermek,yaþam 

yürütmektedir. Bunlarýn baþýnda, Uluslararasý kayýplarýnýn minimum düzeye indirgenmesini 

Kýzýlhaç ve Kýzýlay Federasyonlarý(IFRC), saðlamak ve geniþ temelli kalkýnma 

Kuzey Atlantik Antlaþmasý Örgütü (NATO), kazanýmlarýný korumaktýr. Ayrýca, UNDP afet 

Avrupa Birliði(AB) gelmektedir. iy i leþ t i rme çal ýþmalar ý  kapsamýnda 

s ü r d ü r ü l e b i l i r  i n s a n i  k a l k ý n m a n ý n  

3.1 Uluslararasý Kýzýlhaç ve Kýzýlay güçlendirilmesi görevini de yürütmektedir. 

Federasyonlar (IFRC)( )

BM Genel Kurulu Ekonomik ve Sosyal 

IFRC ýrk, din, dil, sýnýf ve politik Konseye baðlý olarak kurulan UNDP, 

düþünce ayrýmý yapmadan yardým saðlayan amaçlarýna ulaþmak amacýyla OCHA, Dünya 

dünyanýn en büyük insani yardým örgütüdür. Saðlýk Örgütü(WHO), BM Çocuklara Yardým 

1919 yýlýnda kurulan ve merkezi Ýsviçre'nin Fonu(UNICEF), Dünya Gýda Programý(WFP) 

Cenevre kentinde bulunan IFRC, 185 üyeye v e y a  B M  M ü l t e c i l e r  Y ü k s e k  

sahiptir ve dünyanýn farklý yerlerinden 60'dan Komiserliði(BMMYK) gibi diðer BM 

fazla delegasyonu kapsamaktadýr. Neredeyse birimleri ile yakýn iþbirliði içerisinde 

tüm ülkeler, kendi Kýzýlhaç ve Kýzýlay çalýþmaktadýr. UNDP'nin afetlere iliþkin 

örgütlerine sahiptir. Federasyonun esas yürüttüðü faaliyetler, Yokohama  Strateji ve 

sorumluluðu doðal afetler, sosyo-ekonomik Eylem Planý çerçevesinde Uluslararasý Doðal 

krizlerin getirdiði yoksulluk, iltica ve saðlýk A f e t  A z a l t m a  O n y ý l ý  k a p s a m ý n d a  

sorunlarý yaþayan kýrýlgan toplumlara insani yürütülmektedir.(Peter,2003; 36)

yardým sunmaktýr. Federasyon  dört ana BM-OCHA ve UNDP'nin afetlere 

konuda çalýþmalarýný yoðunlaþtýrmýþtýr: insani iliþkin   Türkiye Cumhuriyeti'ndeki temas 

www.undp.org
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deðerlerin yerleþmesini desteklemek, Koordinasyon Ofisi ile yakýn iþbirliði 

afetlere müdahale, afetlere hazýrlýk ve toplum içerisinde, Avrupa-Atlantik Ortaklýk 

saðlýðýný korunmak. Konseyine üye ülkelerin Konsey alaný 

Cenevre'de bulunan Sekreterya'nýn içerisinde meydana gelen bir afete 

görevi uluslararasý yardýmlarý koordine ve yardýmlarýný koordine etmektir. Merkez 

ulusal topluluklar arasýndaki iþbirliðini prensipte sadece Avrupa-Atlantik Ortaklýk 

teþviktir. Federasyonun faaliyetlerinin önemli Konseyi alaný içerisinde hareket etmekle 

bir kýsmý doðal afetler nedeniyle sayýlarý her birlikte politik bir danýþma sürecinden sonra 

yýl yaklaþýk 30 milyonu bulan mültecilere Konsey dýþýnda da faaliyet gösterebilmektedir. 

yönelik yaptýðý yardým çalýþmalarýndan Merkez ayný zamanda AAOK ülkeleri 

oluþmaktadýr. Bunun yanýnda son zamanlarda arasýnda ilgi paylaþýmý için odak noktasý 

giderek sayýsý ve etkisi artan afetlere karþý görevi görmektedir. 

topluluklarýn hazýrlýklý olmaseviyesini 
Ayrýca, Konsey saðlýk, arama-kurtarma, artýrmak için gerçekleþtirilen çalýþmalarýný 

lojistik, ulaþtýrma, iletiþim v.b. konularda yoðunlaþtýrmýþtýr.
uzmanlýða sahip sivil ve askeri personelden Türkiye Kýzýlay Derneði bir IFRC 
oluþan çok-uluslu ve daimi olmayan Avrupa-üyesidir.
Atlant ik Afet lere Mukabele Bir imi 

3.2 Kuzey Atlantik Antlaþmasý Örgütü (EADRU)'ni kurmuþtur. Mukabele Birimi, 
(NATO) AAOK ülkelerinden birinde büyük bir afet 

olmasý durumunda, afete maruz kalan ülkenin 
NATO'nun temel kuruluþ amacý üye talebi üzerine aktif hale gelmektedir. 

devletler için müþterek savunma imkaný Sözkonusu Birim, Koordinasyon Merkezi'nin 
sunmaktýr. Bunun yanýnda sivil toplumun talebi ile bir veya birden fazla ulusal birimin 
korunmasý hususu da üye ülkeler için en büyük toplanmasýndan sonra aktif hale gelmiþ 
kaygýlardan birini oluþturmuþtur. Özellikle sayýlmaktadýr. Ayný zamanda, ilgili bir 
1989'da Berlin duvarýnýn yýkýlmasýndan sonra uluslararasý örgüt de (BM, IFRC, vb.) 
ve 1992 yýlýnda Avrupa-Atlantik Ortaklýk Mukabele Birimi'nden yardým isteyebilir. 
Konseyi (AAOK)'nin kurulmasýnýn hemen 

ardýndan sivil korunma ve afet yardýmý 3.3 Avrupa Birliði(AB) 
alanýnda uluslararasý iþbirliðini geliþtirme 

konusunda çalýþmalar yoðunlaþtýrýlmýþtýr. Bu Avrupa Birliði, dünyada en çok insani 
amaçla, AAOK'a üye ülkeler arasýnda yardým yapan uluslararasý organizasyonlarýn 
koordinasyon saðlamak ve uluslararasý afet baþýnda gelmektedir. Afetlere iliþkin olarak 
yardýmý alanýnda öncü rol üstlenen Birleþmiþ Av r u p a  K o m i s y o n u  Ç e v r e  G e n e l  
Milletlere destek vermek üzere, AAOK Müdürlüðüne baðlý olarak kurulan Ýzleme ve 
altýnda görev yapan Avrupa-Atlantik Afetlere Bilgi  Merkezi (EU-MIC),  Topluluk 
Mukabele Eþgüdüm Merkezi (EADRCC)  politikalarý kapsamýnda sivil koruma, 
kurulmuþtur. Bu Koordinasyon Merkezi'nin kurtarma ve yardým çalýþmalarýnýn koordine 
temel sorumluluðu BM Ýnsani Yardým edilmesi,  böylece  acil  müdahale yeteneðinin
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artýrýlmasý ve mükerrer giriþimlerin önlenmesi ve bilgilendirme kampanyalarýna da destek 

amacýyla bir mekanizma oluþturulmasý verir. 
 ihtiyacýnýn doðmasýyla, 23 Ekim 2001 tarihli 

4. BÖLGESEL KURULUÞLAR ve konsey kararý çerçevesinde kurulmuþtur.  MIC, 
TÜRKÝYEtemel olarak hýzlý ve etkin iletiþimin 

saðlanmasý, bilgi sunumu ve koordinasyonun 
Türkiye, afetlere iliþkin olarak 

desteklenmesinden sorumludur.
komþularýyla iþbirliði içerisinde birçok 

bölgesel kuruluþa üye olmuþtur. Bu baðlamda, 

afetlere müdahale ve hazýrlýklara  iliþkin 

olarak bölgesel iþbirliði sürecinde Karadeniz 

Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý(KEÝ),  Güney 

Doðu Avrupa Ýstikrar Paktý Afet Önleme ve 

Afete Hazýrlýk Giriþimi(SEE-DPPI),  

Güneydoðu Avrupa Sivil Asker Olaðanüstü 
 Lihtenþtayn 

Hal Planlamasý(SEDM-CMEP)  önem arz 
olmak üzere toplam 30 üyesi vardýr. MIC'in 

etmektedir.
Türkiye'deki temas noktasý Baþbakanlýk 

TAY'dýr. 4.1 Karadeniz Ekonomik Ýþbirliði 
Teþkilatý(KEÝ) 

A B ' n i n  i n s a n i  y a r d ý m l a r ý n  

k o o r d i n a s y o n u ,  E C H O  t a r a f ý n d a n  Karadeniz   Ekonomik  Ýþbirliði  
yapýlmaktadýr.  Avrupa Birliði'nin insanî rolü, Örgütü (KEÝ) , ülkemizin giriþimleri ile 25  
geçen onyýllýk dönemde büyük ölçüde artmýþ Haziran  1992  tarihinde  Ýstanbul   Zirvesi 
olup, þimdi dýþ politikasýnýn önemli bir sýrasýnda    yayýmlanan   Deklarasyonla   
parçasýdýr. Bu konu, doðal felaketlerin ve kurulmuþtur. Yalta'da 5  Haziran  1998  
silahlý çatýþmalarýn kurbanlarýna etkili insanî tarihinde  Devlet  veya  Hükümet   Baþkanlarý  
yardým saðlamak ile görevli olan ECHO tarafýndan imzalanan KEÝ Þartý'nýn 1 Mayýs 
t a r a f ýndan  koo rd ine  ed i lmek te  ve  1999 tarihi itibarýyla yürürlüðe girmesiyle 
düzenlenmektedir. ECHO bugün dünyanýn en KEÝ tam teþekküllü bölgesel bir ekonomik 
büyük insanî yardým donörüdür. iþbirliði örgütü olmuþtur. KEÝ'nin halihazýrda 

 faal olan ticaret ve ekonomik  kalkýnma, 
ECHO, insanî yardým operasyonu bankacýlýk ve finans, ulaþtýrma, enerji, 

gereksinmelerini deðerlendirir ve projelerin haberleþme, bilim ve teknoloji, çevre koruma, 
uygulanmasýný izler. Uzmanlarý eðiterek, turizm ve doðal afetler çalýþma gruplarýnda 
kurumlarý güçlendirerek ve pilot mikro- çeþitli projeler görüþülmektedir.  Çalýþma  
projeler yürüterek felaket önleme tedbirleri grubu faaliyetlerine etkinlik ve ivme 
geliþtirir ve koordine eder. Mayýn temizleme kazandýrýlmasýný teminen belirli alanlarda her 
programlarýný finanse eder. ECHO, insanî üye ülke en çok iki yýllýk dönemler halinde 
konularda anlayýþý geliþtirmeyi hedefleyen koordinatör ülke görevini üstlenmektedir.
toplumsal bilinçlendirme KEÝ  bünyesinde  bugüne  kadar 

 Baþka 

geliþmekte olan ülkeler olmak üzere üçüncü 

ülkelerde yapýlan mekanizma müdahaleleri 

olay yerinde bulunan OCHA; Avrupa 

Topluluðu Ýnsani Yardým Ofisi (ECHO) ve 

Kýzýlhaç gibi diðer aktörlerle de genellikle 

yakýn iþbirliði içinde yürütülür. MIC'in  AB 

üyesi ülkeler ve Avrupa Ekonomik Alanýna 

dahil olan Norveç, Ýzlanda ve
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gerçekleþtirilen somut iþbirliði  atýlýmlarý Afetlere Hazýrlýk ve Önleme Ýnisiyatifi, III. 

kapsamýnda  örgütün  yapýlanmasýnda ileri bir  Çalýþma Masasý olan Güvenlik Sorunlarý 

aþamaya  gelinmiþ, ayrýca çeþitli konularda  kapsamýnda geliþtirilen bir giriþim ve projedir. 

iþbirliðini olanaklý kýlan anlaþmalar Bu giriþimin temel hedefi bölge ülkelerini 

imzalanmýþtýr. 15 Nisan 1998 tarihinde olumsuz yönde etkileyen sel, deprem, yangýn 

Gürcistan'da imzalanan  "Karadeniz gibi doðal afetlere hazýrlýklý olma ve bunlarla 

Ekonomik  Ýþbirliði  Ülkeleri Arasýnda Acil mücade le  de  bö lgese l  i þb i r l ið in in  

Yardým ve Doðal ve  Ýnsan  Kaynaklý geliþtirilmesi ve güçlendirilmesidir. Bu 

Afetlerde   Ýþbirliði   Anlaþmasý" da afet kapsamda giriþime dahil olan ülkelerin ulusal 

d u r u m l a r ý n d a  K E Ý  ü l k e l e r i n i n  kapasitelerinin artýrýlmasýna yönelik olarak 

yardýmlaþmasýný öngören bu anlaþmalardan Afet Yönetimi Eðitim Programý geliþtirilmiþ, 

biridir. Daha sonraki aþamada bu Anlaþma için bölge ülkelerinin sismik tehlike haritalarýnýn 

bir Ek Protokol imzalanmýþtýr. Türkiye Doðal harmonizasyonu için bir proje uygulamasýna 

Afetler Çalýþma grubunun faaliyetlerine giriþilmiþtir.  Türkiye adýna DPPI faaliyetleri 

iþtirak etmenin yanýnda yukarýda bahsedilen koordinasyonu Dýþiþleri Bakanlýðý kanalýyla 

anlaþmalarýn uygulanmasý içinde çaba sarf Baþbakanlýk TAY tarafýndan yürütülmektedir

etmektedir.

4.3 Güneydoðu Avrupa Sivil Asker 

4.2 Güney Doðu Avrupa Ýstikrar Paktý Afet Olaðanüstü Hal Planlamasý(SEDM-

Önleme ve Afete Hazýrlýk Giriþimi(SEE- CMEP)

DPPI)  

G ü n e y d o ð u  Av r u p a  S a v u n m a  
Balkanlar bölgesi ile yakýn tarihsel, Bakanlarý(SEDM) tarafýndan Ekim 2000 

kültürel ve insani baðlarý bulunan Türkiye,  tarihinde Atina'da kabul edilen plan gereði, 
bölgede  kal ýc ý  i s t ikrar ýn  tes is i  ve  Güneydoðu Avrupa Ülkeleri arasýnda 
pekiþtirilmesi amacýna yönelik her türlü ikili karþýlýklý iþbirliðini gerçekleþtirmek amacýyla 
ve çok taraflý giriþimi desteklemektedir. Bu kurulmuþtur. Afetlere iliþkin olarak  iþbirliði 
yönde yapýlan önemli iþbirliði giriþimlerinden ve yardýmlaþma konularýnda kýsa adý SEESIM 
birisi  de Güneydoðu Avrupa Ýstikrar Paktý'dýr. olan Güneydoðu Avrupa Simulasyon Bilgi Aðý 
Ýstikrar Paktý, çalýþmalarýný þu üç çalýþma kurulmasý ve bu sistemin bilgisayar destekli 
masasýnda dahilinde yürütmektedir. bir uluslararasý tatbikat yoluyla denenmesi 
     planlanmaktadýr. Ýlk SEESIM tatbikatý, Aralýk 
      2002 tarihinde, Atina'da icra edilmiþtir. 
      •   Demokratikleþme ve Ýnsan Haklarý (I. Ekim/Kasým 2004 tarihinde Türkiye'nin ev 
             Çalýþma Masasý) sahipliðinde ikinci tatbikat gerçekleþtirilmiþtir. 

•  Yeniden Ýmar, Kalkýnma ve Ýþbirliði   SEDM sürecine Türkiye'nin yanýsýra 
       (II. Çalýþma Masasý) Arnavutluk, ABD, Bulgaristan, Romanya, 
• Güvenlik Sorunlarý (III. Çalýþma Yunanistan, Hýrvatistan, Makedonya, Ýtalya ve 
      Masasý) Slovenya katýlmaktadýr..
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4.4  Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Türkiye Cumhuriyeti adýna Baþbakanlýk TAY 

Azerbaycan, Moldova Ülkeleri Sivil Asker  yürütmektedir.

Acil Durum Planlamasý (GUUAM-CMEP)

 GUUAM ülkeleri ile Acil Durum 5.2 Türkiye-Romanya Doðal Afet Ýþbirliði 
Yönetimi Planlamasý üzerine bölgesel iþbirliði Anlaþmasý
faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler Romanya Hükümeti ile afetlerin 
Baþbakanlýk TAY tarafýndan koordine önlenmesi ve müdahle alanýnda iþbirliðini 
edilmektedir. ö n g ö r e n  a n l a þ m a  i m z a l a n m a s ý  

planlanmaktadýr. Ýlk taslak metin  2001 

4.5 Güneydoðu Avrupa Sivil Asker Acil yýlýnda hazýrlanmýþ ve metin üzerinde 

Durum Planlamasý mutabakat saðlanmýþ olup, imza aþamasýna 

geçi lmiþ t i r.  Eþgüdüm faal iyet ler in i  (SEE-CMEP)
Baþbakanlýk TAY yürütmektedir.Güneydoðu Avrupa Ülkeleri(SEE) ve 

ABD Mühendisler Kolordusu Sivil Asker Acil 
5.3 Doðal Afetlere Karþi Türk-Yunan Durum Hazýrlýk(USACE) Bölümünün 
Ortak Görev Gücü (JHET-SDRU)yürüttüðü ve Güneydoðu Avrupa'da Sivil 

Asker Acil Durum Planlama Konseyi 
BM-OCHA Yunanistan ile afetlere müdahale faaliyetlerinin yürütültüðü kuruluþtur. Türkiye 
alanýnda iþbirliði konusunda  oluþturulan Cumhuriyeti Baþbakanlýk TAY ulusal 
protokol gereði,  arama-kurtarma ekiplerinin  kooridnatör kurum olarak görev yapmkatadýr. 
gerek bu iki ülkede gerekse 3. ülkelerde ortaya Ülkemiz, 2008 yýlýnda Baþkanlýk görevini 
çýkacak bir afet devralacaktýr.

5.4 Eðitim Faaliyetleri
5. TÜRKÝYE ve DÝÐER ÜLKELER 

ARASINDA ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLER VE 
5.4.1 Bournemouth Universitesi

ANTLAÞMALAR
Baþbakanlýk TAY ve Ýngiltere'nin 

Ankara Büyükelçiliði arasýnda öngörülen 
5.1 Türkiye-Azerbaycan Doðal Afet iþbirliði çerçevesinde 2005'ten bu yana eðitim 
Ýþbirliði Anlaþmasý faaliyetleri yürütülmektedir. Bournemouth 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi idarecileri 
Cumhuriyeti arasýnda 9 Aðustos 2006 tarafýndan verilen Afet Yönetimi Eðitimine þu 
tarihinde imzalanan ve 22 Ocak 2007 tarihinde ana kadar çok sayýda kamu kuruluþundan afet 
yürürlüðe giren anlaþma gereði çalýþmalar yönetiminden sorumlu kiþi ve illerden gelen  
yapýlmaktadýr.  Ýki ülke arasýnda afet öncesi, Vali Yardýmcýsý bu eðitimlere katýlmýþtýr.
sýrasý ve sonrasýndaki faaliyetlerde görevli 5.4.2 Japon Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý( 
ulusal kuruluþlarýn karþýlýklý bilgi deðiþimi, JICA)
eðitim, tatbikatlar ve ortak plan ve proje Türkiye Cumhuriyeti ile Japon 
üretim  metotlarýyla iþbirliði geliþtirmesi Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý arasýnda afet 
öngörülmüþtür. Bu anlaþma eþgüdümünü, yönetimi  eðitim faaliyetleri yapýlmaktadýr 
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Ayrýca afetlerde hazýrlýk ve müdahaleye kapasitesinin geliþtirilmesini desteklemek 
iliþkin projeler üzerinde ortak çalýþmalar olarak belirleyen Kýzýlay uluslararasý insani 
planlanmaktadýr.  yardým faaliyetleri konusunda her geçen gün 

kapasitesini artýrmaktadýr.
5.4.3 Federal Acil Durum Yönetimi Bu alanda faaliyet gösteren belli baþlý 
Ajansý(FEMA) ve Birleþik Devletler diðer  STK'lar þunlardýr:
Mühendisler Kolordusu Sivil Asker Acil • Deniz Feneri Yardýmlaþma ve 
Durum Hazýrlýk Bölümü           (USACE- Dayanýþma Derneði
CMEP)      •   Ýnsani Yardým Vakfý Cansuyu 

ABD Federal Acil Durum Yönetimi Dayanýþma ve Yardýmlaþma Derneði
Ajansýnda afet yönetimi konusunda ve • Ýstanbul Uluslararasý Kardeþlik 
USACE ile   ABD Büyükelçiliði kanalýyla ve Dayanýþma Derneði
eðitim faaliyeti ve tatbikat yapýlmasý • Türkmeneli Derneði
planlanmaktadýr. Bu konuda iki taraflý • Kimse Yok Mu Dayanýþma ve 
görüþmeler, Baþbakanlýk TAY ve Amerikan Yardýmlaþma Derneði

• Dost Eli Yardýmlaþma ve yetkililer arasýnda sürmektedir.
Dayanýþma Derneðia

6.  TÜRKÝYE VE ÝNSANÝ YARDIM 
6.1 LübnanFAALÝYETLERÝ

Türkiye'nin yurtdýþý insani yardýmlarý 
TAY Genel Müdürlüðü organizasyonu kamu kurum ve kuruluþlarý, uluslararasý 

ile insani yardým kampanyasý açýlmýþ, o rg a n i z a s y o n l a r  v e  S i v i l  To p l u m  
kampanyada 1.341.774YTL ve 7400 ABD K u r u l u þ l a r ý ( S T K )  t a r a f ý n d a n  
Dolarý yardým  toplanmýþtýr.  Lübnan'a gönderilmektedir. Son yýllarda Türkiye'nin 
200.000 YTL deðerinde týbbi malzeme, Ýnsani Yardým Faaliyetlerinde Sivil Toplum 
1.200.000 ABD Dolarý tutarýnda gýda yardýmý Kuruluþlarýnýn artan etkinlikleri göze 
yapýlmýþtýr, Ayrýca 4.744.800 ABD Dolarý çarpmaktadýr. Ülkemizde yurt dýþýna yönelik 
tutarýnda ekipman bölgeye gönderilmiþtir. insani faaliyetlerle ilgili  baþlýca kamu kurum 
Lübnan'a Türk STK'larý toplam 14.255.103 ve kuruluþlarý; Dýþiþleri Bakanlýðý kanalýyla 
ABD Dolarý yardým yapmýþlardýr.Baþbakanlýk TAY Genel Müdürlüðü, Türk 

Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi(TÝKA), Saðlýk 
6.2 IrakBakanlýðý ve Belediyeler'dir. 
Türkiye'nin bölgeye yaptýðý yardýmlar Ýnsani yardým faaliyeti yürüten sivil 

þu þekilde sýralanabilir:toplum kuruluþlarý arasýnda da hiç þüphesiz en 
Telafer'deki Türkmen halkýn acil önemlisi Türkiye Kýzýlay Derneðidir. 

ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere  1 milyon ABD Misyonunu,Toplumun güç ve kaynaklarýný 
Dolarý tutarýnda insani yardým, Irak Telafer harekete geçirerek, insan saygýnlýðýnýn 
Hastanesi Saðlýk personelinin Türkiye'de korunmasý doðrultusunda her koþulda, yerde 
eðitimi için 74.239 ABD Dolarý ve Telafer ve zamanda muhtaç ve korunmasýz insanlara 
halkýna   ilaç   temizlik   malzemesi   ve    gýdayardým etmek ve toplumun afetlerle mücadele 
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yardýmý için yaklaþýk 2.000.000 ABD Dolarý baþlatýlmýþtýr. Doðal afetin hemen ardýndan 
tutarýnda yardým, Irak Felluce'ye ilaç, týbbi bölge ülkelerine toplam 5 milyon ABD Dolarý 
malzeme, saðlýk, gýda  ve personel giderleri t u t a r ý n d a  n a k d i  i n s a n ý  y a r d ý m d a  
için 1104.305 ABD Dolarý tutarýnda insani bulunulmuþtur. 
yardým. Ayrýca 2006 yýlý içerisinde STKlarýn T A Y  G e n e l  M ü d ü r l ü ð ü  
baþta Irak'taki Türkmenlere olmak üzere koordinatörlüðünde baþlatýlan yardým 
gönderdiði yardým, 8.225.270 ABD Dolarý kampanyasýnda toplanan  21.828.474,14 YTL, 
tutarýndadýr. 3.299.630,91 ABD Dolarý ve 1.316.226,41 

Euro  olmak üzere toplam 28.997.989,00 
6.3 Filistin YTL, 28.03.2005 tarihi itibariyle bir Protokol 
2004 yýlýnda Filistin'e 1 milyon ABD ile  felaketten etkilenen ülkelerde imar ve 

Dolarý tutarýnda gýda ve saðlýk malzemesi 3 altyapý çalýþmalarý gibi somut ve kalýcý 

adet ambulans gönderilmiþtir. 2005 Yýlýnda yatýrýmlarda kullanýlmak  maksadýyla Türkiye 

Kýzýlay Derneði Genel Baþkanlýðýna Filistin Polis Teþkilatýna 3.202.672 ABD 
devredilmiþtir.Türk Kýzýlay'ý toplanan bu Dolarý tutarýnda  25.000 adet polis üniformasý 
yardým miktarýna kendi  kaynaklarýný da giyecek yardýmý yapýlmýþtýr. 2006 yýlýnda ise 
katarak bölge ülkelerine 14 adet kalýcý tesis 17.05.2006 tarihli ve 2006/10469 sayýlý 
inþaa etmiþtir.  Bunun dýþýnda Sivil Toplum Bakanlar Kurulu Kararý ile  10.000 ton unun 
Kuruluþlarýmýz da bölgede çeþitli kalýcý F i l i s t i n  h a l k ý n a  g ö n d e r i l m e s i  
yatýrýmlarla yardým kampanyasýna destekte kararlaþtýrýlmýþtýr. Ayrýca 1.000.000 ABD 
bulunmuþlardýr.Dolarý tutarýnda gýda yardýmý bölgeye 

gönderilmiþtir.
6.6 PakistanDiðer taraftan, 2006 yýlýnda Türk 
Türkiye, Pakistan'da meydana gelen STK'larýnýn bölgeye yaptýðý insani yardým 

depremin ardýndan tarihinin en büyük insani 9.608.836 ABD Dolarý tutarýndadýr.
y a r d ý m  f a a l i y e t i  k a m p a n y a s ý n ý  

gerçekleþtirmiþtir. Pakistan'da meydana gelen 6.4 Sudan
depremin ardýndan Türkiye'nin yaptýðý insani 2006 yýlýnda Sudan'a Kamu kuruluþlarý 
yardýmlar 200.000.000 ABD Dolarýný aþmýþtýr.ve Türk STK'larý toplam  6.704.700 ABD 

Pakistanlý  afetzedelere yardým Dolarý insani yardým yapmýþtýr. Sudan'da 
yapýlmasý amacýyla, 30.000.000 ABD Dolarý Kýzýlay tarafýndan 1 ameliyathane, 1 röntgen 
Pakistan  Cumhurbaþkaný Sayýn Müþerref'e ünitesi, 1 laboratuar, 7 poliklinik, 5 hasta 
doðrudan teslim edilmiþtir. Toplu Konut koðuþu, 1 eczane, 1 otoklav ünitesi, ve 3 su 
Ýdaresi tarafýndan Jammu Kashmir Eyaleti tankýný içeren Sahra Hastanesi kurulmuþtur.
Azad Hükümeti Yeni Yönetim Merkezi inþaatý 

için TAY 36.850.000YTL tahsis etmiþtir.  TAY 6.5 Güneydoðu Asya
Genel Müdürlüðü, Trakya Birlik aracýlýðýyla Güney Asya'da meydana gelen tsunami 
4 .780 .000  YTL deðe r inde  s ýv ýyað  felaketinin hemen ardýndan Baþbakanlýk 
g ö n d e r m i þ t i r.  K o c a e l i  B e l e d i y e s i  koordinesinde 05/01/2005 tarihli ve 00024 
Muzafferabadsayýlý emirle  bir yardým kampanyasý 
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Muzafferabad kentindeki Azad Jammu 

Kashmi r  Ün ive r s i t e s in in  yap ýmýn ý  KAYNAKLAR
üstlenmiþtir. 6000 m2 kapalý alan inþaa 

Cubilie A. (Ed.), 2006, OCHA in edilmiþtir. Deniz Feneri Yardýmlaþma ve 
2006:Activities and Extra-budgetary Funding Dayanýþma Derneði bölgede ilkokul ortaokul 

ve lise olmak üzere 14 adet okul bir adet fakülte Requirements, OCHA, New York

inþaatý yürütmektedir. Erdoðan, N., 2006, United Nations 
Türkiye'nin 2006 yýlýndaki toplam Earthquake Field Coordination System: 

insani yardýmý 135.964.345 ABD Dolarý Through the Perspective of the Contingency 
tutarýndadýr. Approach, Ulusal Afet Dergisi, Cilt:1 Sayý:1, 

56-62, Ýstanbul
http://www.ochaonline.un.org7.SONUÇ
http://www.reliefweb.intDoðal afetler, bir anda birçok þeye 
http://www.undp.org

ihtiyaç duyulmasýna, altyapýnýn ciddi þekilde 
http://www.tika.gov.tr

zarar görmesine, iletiþim kanallarýnýn sekteye Httr://www.mfa.gov.tr
uðramasýna sebep olmaktadýr. Ayrýca aniden Peter T, 2003, Uluslararasý Afet 
ortaya çýkan doðal afetler, yerel idarelerin Müdahale Sistemleri, Kapsamlý Acil Durum 
kapasitesinin stres ve önemli sayýda Yönetiminin Temel Ýlkeleri Sonuç Raporu, 
personelin kaybý nedeniyle azalmasý Baþbakanlýk Uluslararasý Acil Durum 
sonucunu da doðurmaktadýr. Bunlarýn yanýnda, Yönetimi Sempozyumu, 33-38, Ankara
afetten etkilenen ülkedeki afet yönetimden UNDAC Field Handbook, 2002, 4th Ed.,UN-
sorumlu kiþiler, uluslararasý destek patlamasý OCHA, New York
ile medya baskýsý altýnda kalmaktadýr. Bu 

baðlamda, BM Genel Sekreteri'ne baðlý bir 

kurum olan OCHA'nýn en önemli  rolü 

üstlendiðini belirtmek yerinde olacaktýr. 

OCHA dýþýnda  gerek BM bünyesinde 

gerekse diðer uluslararasý organizasyonlar 

afetlere hazýrlýk, müdahale ve insani yardým 

konularýnda çalýþmalar yapmaktadýr. IFRC, 

NATO-EARDCC, EU-MIC, ECHO bu 

örgütlerin baýþnda gelmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti,  uluslararasý afet 

müdahale ve insani yardým konusunda  önemli 

faaliyetler yürütmekte; bu alanda bölgesel 

iþbirliði faaliyetlerine katýlmakta ve 

desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti, 

imkanlarý ölçüsünde ihtiyaç içerisinde olan 

ülkelere insani yardým faaliyetlerini 

sürdürmeye devam etmektedir.
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Dr. Meen B. Poudyal Chhetri's 
Nepal Afet Hazýrlýk Aðý(DPNet) ve 
Nepal Afet Yönetimi Mekezinin(NCDM) Genel Sekreteri
NEPAL

Dr. Meen B. Poudyal Chhetri,  Nepal Afet Hazýrlýk Aðý(DPNet) ve Nepal Afet 
Yönetimi Mekezinin(NCDM) Genel Sekreteridir. Nepal'deki birçok Kamu Yönetimi 
Kuruluþunun üyesidir. Þubat 2002-Eylül 2003'de  Nepal Hükümeti Afet Yönetimi 
Merkezi'nin Müdürlüðü görevini yapmýþtýr. 15 yýldan beri afet yönetimi üzerine 
çalýþmaktadýr. 2001 yýlýnda “Nepal'deki Sellerin Azaltýlmasý ve Yönetimi” isimli kitabý 
yayýnlanmýþtýr. Afet yönetimi üzerine ulusal ve uluslararasý dergilerde birçok makalesi 
yayýnlanmýþtýr. 1995 yýlýnda Viyana Üniversitesi'nden ekonomi doktorasý almýþtýr ve hukuk 
diplomasý sahibidir. Madde istismarý konularýnda uzmanlaþmak için ABD'de çalýþmalar 
yürütmektedir.

Ýþbirliði ve Koordinasyon Ýhtiyacý ve Afetin etkisi insanlarýn yaþam ve 
Önemi

ölümleri ile doðrudan ilgilidir. Bu yüzden 

yardýmlaþma hayat kurtarabilir. Ýhtiyaç 
Afetlere baðlý olarak can ve fiziksel 

duyulan insani yardýmýn gereken zamanda 
kayýplar geliþmekte olan ülkelerde 

gelmesi hayat kurtarmak için elzemdir.
artmaktadýr. Belirli bir ülke ve bölgedeki 

Bölgesel iþbirliði ve koordinasyon, bir 
afetin etkisi diðer bir bölgeyi ve ülkeyi de ü l k e d e k i  a f e t i n  d i ð e r  ü l k e y i  d e  
etkileyebileceði için-Afet riskinin küresel etkileyeceðinden, ortak sorunlarý olan bölge 
bir doðasý vardýr. Afetlerin sebepleri ülkeleri arasýnda gereklidir  Bundan dolayý 

komþu ülkelerde meydana gelen ciddi afetler baþlýca çevresel bozulma, plansýz ve 
sonucunda bu ülkeler de ekonomik ve sosyal geliþigüzel yerleþim ve hýzlý þehirleþmedir. 
açýdan etkilenmektedirler. Bu nedenle çevreyi Afetler sadece altyapýya zarar vermeyip 
koruma konusunda bu ülkeler birlikte 

üretkenlik, büyüme ve ekonomi  üzerinde çalýþmalýdýrlar.Afetlerin belirsizliði  tüm 
de uzun vadeli etkileri vardýr. ülkelerin baþlýca endiþesi olduðundan afet 

Hazýrlýklý olmak ve önleyici problemlerini çözmede  bölgesel planlama ve 
tedbirler kayýplarý azaltmak için çok ortak çaba gerekmektedir.
önemlidir. Ayrýca etkin ve etkili müdahale Ayný þekilde, riski önceden tahmin 
ve rehabil i tasyon yetenekleri  ve 

etmek, müdahaleyi daha iyi yönetmek  ve mekanizmalarý da afet kayýp ev zararlarýný 
aksaklýklara ve farklý türdeki kriz ve afetlere azaltma ve düzeltmede eþit þekilde 
karþý organizasyonel dayanýklýlýðý geliþtirmek önemlidir. Bu yüzden ulusal ve uluslararasý 
için uluslararasý, kýta ve küresel düzeyde örgütler ve ülkeler arasýnda iþbirliði ve 
iþbirliði ve koordinasyon çok önemlidir. koordinasyon özellikle de insaný yardýmýn 
Birlikte çalýþarak, ülkeler arasýnda ilerideki geliþmesinde önemlidir. Ulusal düzeyde bu 
afetlerin yönetim aktiviteleri için önceden tür iþbirliði ve koordinasyon toplumsal 
inisiyatif  alma  planlarý geliþtirilebilir. Ayrýca, düzeyden yerele, köy, belediye, kaza/ilçe 
tecrübelerin  paylaþýmý  ve  uzmanlar  arasýndave/veya bölgeye göre deðiþebilir.
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 görüþ alýþ veriþi kesinlikle daha verimli bir yapmayý tercih etmektedirler. Önlem almanýn 

sonuç ortaya çýkaracaktýr ve bu da afet bedelini þu an ödenmesi gerekmekle birlikte, 

önleme ve etkilerini  azaltmada tüm bunun karþýlýðý uzun vadede alýnacaktýr.
2005-2015 Hyoga Eylem Çerçeve Planý dünyada önemli  bir  araç olarak 

afet risklerinin politikalar, planlar ve kullanýlabilir. Bilimsel ve afet zararlarýný 
sürdürülebilir kalkýnma ve yoksulluðun 

azaltan organizasyonlar karþýlýklý güven ve 
azaltýlmasý programlarýna sistematik þekilde 

farklý özelliklerin bilinmesi,hedefler ve entegre edip, ikili, bölgesel ve uluslararasý 
ihtiyaçlar temelinde iyi çalýþma iliþkileri iþbirliði ile de desteklenerek azaltýlmasý 
geliþtirmeyi hedeflemelidir. Çeþitli gruplar çabalarýný da vurgulamaktadýr.
arasýnda deprem öncesi, deprem sýrasý ve 

1. TEMEL BÝLGÝLERdeprem sonrasý olaylarýnda düzenli ve 

etkin iletiþim bu iliþkileri büyük oranda 
Afet riskleri küresel olmakla birlikte can ve geliþtirebilir. Afetlerin etkilerini hafifleten 

mal kayýplarý, en fazla, geliþmekte olan organizasyonlar, muhabirler ve saha 
ülkelerde artmaktadýr. Ayni þekilde afetlerin personeli için gerekli eðitimi saðlamak ve   
toplumsal ve ekonomik bedelleri ve küresel afet hazýrlýklýlýðýný, afetin zararlarýný 
insancýl sorunlar kapsam ve güçlük hafifletme, zamanýnda, kaliteli, yardým 
bakýmýndan artmaktadýr. Bu durum somut gayretlerini ve doðal afetlerin doðru 
eþgüdüm mekanizmasýnýn gerekliliðine dikkat þekilde duyurulmasýný güçlendirmek için    
çekmektedir. Bu nedenle hükümet otoriteleri, b i r  a rada  ça l ý þma f ý rsa t la r ýndan 
uluslararasý örgütler ve Sivil Toplum faydalanmalýdýr.
Kuruluþlarý arasýndaki eþgüdüm ve iþbirliði Yukarýdakilere ilaveten, afetler 
etkili afet yönetimi için esastýr. Herhangibir kalkýnmada en önemli konulardan biri 

olmalýdýr. Afet riskini azaltmanýn kalkýnma ülke veya bölgedeki afetin etkisi diðer ülke ve 
politikasý ve uygulanmasýna dahil edilmesi bölgeleri de etkileyebileceðinden afetlere çare 
önemlidir. Yoksulluk Azaltma Strateji bulmak için yerel ve ulusalýn otesinde bölgesel, 
Belgeleri ve kalkýnma planlarý ve 

uluslararasý ve küresel düzeyde iþbirliði ve 
programlarýnda afet riskini azaltmanýn yer 

eþgüdüme gereksinim vardýr. Ýþbirliði almasý temin edilmelidir.  Diðer yandan,  
yarýþmanýn karþý tezidir. Birçok halklar ve afetlerin etkilerinin iklim deðiþikliði, 

saðlýk, yaþam ve yönetiþim geliþtirme ö rg ü t l e r  i n s a n l ý k  y a r a r ý n a  i þ l e r i n  
performans hedefleri ile olan iliþkisi ile yürütülmesinde iþbirliðinin ideal olduðuna 
ilgili bilgilerin toplanmasý, analizi ve inanýrlar. Farklý insanlarý veya þeyleri belirli 
daðýlýmý, risk azaltmanýn insani ve 

hedefe, gayeye ve sonuca varmak üzere 
kalkýnma programlarýna entegre edilmesi 

çalýþtýrmak için iþbirliði ve eþgüdüm gereklidir.için elzemdir.

Baðýþçýlar, hükümetler ve yardým 

kuruluþlarý afet önleme ve afete hazýrlýklý 

olmaktan çok müdahaleye yatýrým 
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2. AFETLERÝN NEDENLERÝ zararý 5 milyar dolardan 600 milyardan fazla 

Doðal ve insanlarýn sebep olduðu çeþitli dolara yükselirken dünyada etkilenen halkýn 

afetler vardýr. Ancak afetlerin baþlýca sayýsý üç katýna çýkmýþtýr. Son zamanlarda, 

nedenleri þunlardýr: (i) ülkenin jeo-fiziki küresel iklim deðiþimi ek bir küvoz gibi kabul 

yapýsý, (ii) iklim (iii) çevresel bozulma, (iv) edilmiþtir. Öyle ki iklim deðiþikliði 

doðal kaynaklarýn kötü yönetimi, (v) etkilerindeki frekans ve þiddet artýþlarý zarar 

yaygýn kentsel ve kýrsal fakirlik, (vi) görmeye yatkýn alanlardaki eðilimleri 

plansýz ve geliþigüzel yerleþim, (vii) hýzlý kötüleþtirebilir. Daha önemli olarak afetin 

kentleþme, (viii) etkisiz kamu siyasetleri, etkisi bir insanýn yaþamý ve ölümüyle 

(ix) afet risklerinin cevap odaklý sivil doðrudan ilgilidir. Bunun için, birbirine 

savunma-tipi yapýlarla icabýna bakma, (x) yardým kýymetli insan hayatýný kutarýr. 

tehlikenin önlenmesi ve hafifletilmesine Gerektiðinde ve uygun zamanda insancýl 

ciddi biçimde az yatýrým býrakma; ve (xi) yardým insan hayatlarýný kutarmada çok 

altyapýlarda geride kalan ve yanlýþ gereklidir.

yönlendirilen yatýrýmlar.

4. BOÞLUK ALANLARI

3. AFETLERÝN ETKÝLERÝ

Hem sýklýk hem de büyüklük bakýmýndan 

Afetler sadece altyapýya zarar vermekle afet  vakalarýnýn artmakta olduðunu 

kalmayýp verimlilik , büyüme ve görmekteyiz. Bu nedenle afeti önleme ve ona 

ekonomiye de uzun vadeli etki yaparlar. hazýr olma, hayatlarý kurtarmaya ve meydana 

Daha önce belirtildiði gibi, afetlerin gelen zararý sýnýrlamaya yönelik hem uzun 

etkileri afetlerin büyüklüðüne baðlý olarak hem de kýsa vadeli geniþ kapsamlý önlemler 

yerelin ve ulusalýn ötesinde küresel düzeye gerektirir. Özellikle, düzenleyici, kurumsal, 

ulaþýr. Örneðin, iklim deðiþiminin olumsuz kaynaksal, teknik ve idari hususlarda önceden 

etkisi, küresel ýsýnma ve sera etkileri hazýrlýklý olunmasý gereken þeylerle birlikte, 

dünyanýn tüm ülkeleri ve halklarýný çok tekrarlanan felaketleri gögüslemek çok büyük 

ilgilendirmektedir ve milyonlarca masum bir  hizmettir.  Halledilmesi gereken 

insan bunlarýn etkilerine dayanmak boþluklarýn bazýlarýna aþaðýda dikkat 

zorundadýrlar. Gerçekte iklim deðiþikliði çekilmektedir:

hidro-meteorolojik tehlikelerin frekansý, 

ciddiyeti ve þiddeti uyarýsýný þimdiden 1. Çeþitli tehlike uyarý sistemi veya aðýný 

vermektedir.Afetlerden incinme halini planlarken ve afet yönetimi politikasýný kesin 

tayin edenin fiziki, ekonomik, toplumsal ve açýk olarak belirler ve uygularken ülkelerin 

ve siyasal bir dizi karmaþýk faktörler küresel ýsýnma, sera etkisi ve iklim deðiþikliði 

olduðu  belirtilmelidir.1970'li yýllardan gibi etkileri ciddi olarak göz önünde 

1990'lý yýllara kadar, on yýllarýn ekonomik buludurmalarý zorunludur. 
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2. Afetlerin topluma verdiði sosyal ve organlar arasýndaki iþbirliði ve eþgüdüme 
ekonomik zararlarý azaltmak için                              

i l ave ten ,  b i r  ü lkenin  a fe t  durumu 
kapsamlý ve bütünlüklü bir afet yöntemi 

diðerlerinkini de etkileyebileceðinden, ortak polikasýna ihtiyaç vardýr. Bu politika 
sorunlarý olan ülkeler arasýnda bölgesel, kentsel ve varoþta olan bölgeler ve diðer 
uluslararasý ve küresel iþbirliði ve eþgüdüme yerlerdeki problemlere hakkýyle hitap 

etmelidir. Böylece kentsel ve kýrsal artmakta olan gereksinim vardýr. Örneðin, bir 
toplumlarýn karþýlaþtýklarý problem tipine deprem afeti geniþ bir coðrafya alanýna 
uygun politikalar belirlenmelidir.

yayýlmýþ olabilir ve bölgenin taþýt ve iletiþim 
3.    Afetler geldiðinde uydu kullanýmý, 

altyapýsý bir kaç ülkenin sýnýrlarýný aþtýðýnda 
TETRA, GSM, WI-MAX, v.s.ve tele-týp 

bölgesel düzeydeki hizmetlere gereksinim 
hayat kurtarmada son derece önemli 

olduðu aþikardýr. Ayni þekilde herhangi bir 
görülmelidir.  WHO ve ITU gibi 

ülkede muhtemel afet yönetim uygulamasýnda 
tekomünikasyon uzmanlarýný içine alan 

baþarýsýzlýk böyle bir altyapýyý ve dolayýsýyla 
saðlýk birimleri afet durumlarý sonrasý bu 

tüm bölgeyi etkileyebilir. Sadece afetlerin 
tür hizmetleri saðlamalýdýr.

etkilerine çare bulmak için deðil fakat ayni 
4.   2007'nin ortasýna kadar bir ITU 

zamanda bölgenin ekonomik büyümesini 
Standard'ý haline gelecek olan Ortak Uyarý 

sürdürebilmesi için de bölgesel ve uluslararasý 
Protokol'u medyanýn ehliyetli ve etkili bir 

iþbirliði gereklidir. Ayni zamanda afet tehlike 
biçimde uyarýlarý iletebilmesini saðlayan 

yönetiminde artýrýlmýþ bölgesel ve uluslararasý 
etkili bir yol olarak teþvik edilmelidir.  

iþbirliði ve eþgüdüm kaynak temininde cazip 
5.      Afetleri hafifletmek için çevre ve 

fýrsatlar saðlar.
ç e v r e  i l e  i l g i l i  y ö n e t i m  v e  Aslýnda, afet yasalarýnýn ulusal düzeyde  
telekomünikasyonlar/ICT arasýndaki güncelleþtirilmesi, ulusal odak organlarýnýn 

geliþtirilmesi ve kuruluþlararasý ve hükümet baðlantý üzerinde dikkatla durulmalýdýr.
arasý eþgüdümün güçlendirilmesi gereken bir 6.         Deneyimleri paylaþma ve fikirlerin 
çok ülkeler afete yeterince hazýrlýklý alýþveriþi ve stratejilerin afet yönetimini 
deðildirler. Afet yönetiminin bir çok hususlarý 

e l inde  bu lunduran la r  t a ra f ýndan  
sýnýrlar ötesidir. Bunun neticesi olarak böyle 

ayrýntýlarýyle planlanmasý afetlere çare ülkeler komþu ülkedeki ciddi doðal afetlerden 
bulmada çok fazla aranan þeylerdir. e k o n o m i k  v e  t o p l u m s a l  o l a r a k  
Yukarýdaki gayelere ulaþmask için ulusal, etkilenebilmektedirler. Komþu ülke muhtemel 

tehlikeyi deðerlendirmede, hafifletmede, bölgesel ve küresel düzeyde iþbirliði ve 
önceden haber vermede, erken uyarý geliþtirip eþgüdüm gereklidir.
duyurmada ve afetlere karþý harekete geçmede 
deðerli yardým saðlayabilir. Hatta afetlerin 

5. ULUSLARARASI ÝÞBÝRLÝÐÝ VE kesin olarak bilinmemesi tüm ülkeleri çok 
EÞGÜDÜMÜN GEREKLÝLÝÐÝ VE ilgilendirdiðinden afet sorununu çözmede 
ÖNEMÝ bölgesel planlama ve ortak çaba harcanmalýdýr. 

Ýlaveten,ortak gaye ve çýkarlarý olan   ülkeler    
muhtemel    afetlerin    etkisini Ülke içindeki afet yönetimiyle ilgili 
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azaltmak için statistik veri ve bilgi etmede ayni derecede önemlidir. Ulusal, ve 

paylaþmalýdýrlar.  Ayni þekilde,tehlikeyi uluslararasý örgütler arsýndaki iþbirliði ve 

önceden haber vermede daha etkili yollar eþgüdüme olan gereksinim özellikle insancýl 

bulmak, afete karþý harekete geçmeyi daha yardýmýn geliþririlmesi alanýnda isabetlidir. 

iyi yönetmek, müdahale ve çeþitli türdeki Ulusal düzeyde böyle bir iþbirliði ve eþgüdüm 

kriz ve afetlere karþý örgütsel iyileþme toplum seviyesinden yerel, köy, belediye, 

geliþtirmek için uluslararasý, kýtasal ve kaza/eyalet ve/veya bölgesel düzeye kadar 

küresel iþbirliði ve eþgüdüm çok zorunlu deðiþebilir. Uluslararasý düzeyde ise 

olmuþtur. bölgeselden küresele kadar deðiþebilir.

Ulusal, bölgesel ve uluslararasý Yukarýdakilere ek olarak afetler esas 

iþbirliði ve eþgüdümden baþka Birleþmiþ kalkýnma sorunu haline gelmelidir. Afet riskini 

Milletler düzeyinde de iþbirliði ve eþ azaltmanýn kalkýnma politikasý, programý ve 

güdümün artýrýlmasýna ihtiyaç vardýr. uygulamasý kapsamýna alýnmasý büyük önem 

Özellikle Birleþmiþ Milletler Ýnsancýl Ýþler taþýmaktadýr. Afet riskini azaltma Fakirliði 

Eþgüdüm Dairesi (UN-OCHA),  Birleþmiþ Azaltma Stratejisi Yazýlarýna ve kalkýnma plan 

Milletler Ýnsan Yerleþim Programý (UN- v e  p r o g r a m l a r ý n a  d a h i l  e d i l m e s i  

HABITAT), Birleþmiþ Milletler Afet sað lanmal ýd ý r.Afe t  r i sk in i  aza l tma  

Yardým Örgütü (UNDRO), Afet Azaltmak yaklaþýmýnýn yararlarýna örnek vermek için 

için Birleþmiþ Milletler Sratejisi Dünya Bankasý son günlerde ülkelerin risk 

(UNISDR), Dünya Meteoroloji Örgütü azaltma önlemleri için harcadýklarý her dolara 

(WMO), Birleþmiþ Milletlerin Çevre karþý afetten sonra iyileþmeyi saðlamak için 

Programý UNEP), Dünya Saðlýk Örgütü yapýlan harcamalarda ortalama yedi dolar 

(WHO) ve saire arasýndaki eþgüdümün kurtarmýþ olduklarýný hesapladý. Diðer taraftan 

geliþtirilmesi gereklidir. performans hedefleri ve afet riski azaltmayý 

ýnsancýl ve kalkýnma politikalarýna entegre   

6. ÝLERLEME etmenin ilerleyiþini deðerlendirmek için 

ölçütler geliþtirerek afet etkilerini daha iyi 

Afete yatkýn devletler afet riskini toplama, analiz ve yayma; ve iklim deðiþikliði, 

azaltýcý stratejiler, eylem planlarý ve saðlýk, geçimler ve yönetiþim baðlantýlarý da 

programlar yapmalý ve uygulamalýdýrlar. çok önemlidir. Yukarýdaki gerçekleri ve 

Afetlerle baþa çýkabilmek için kurumsal ve rakamlarý göz önünde bulundurarak afetleri 

teknik kapasitelerini geliþtirmelidirler. hafifletmek ve aralarýndaki iþbirliði ve 

Afet kayýplarýný azaltmada hazýrlýklý olma eþgüdümü artýrmak için ulusal, bölgesel ve 

ve önleyici tedbirler çok önemlidir. uluslararasý afet yönetiminden sorumlu 

Ehliyetli ve etkili cevap ve rehabilitasyon olanlarýn stratejisi aþaðýda belirtilenler 

kapasiteleri ve mekanizmalarý afetin kayýp olmalýdýr:

ve zararlarýný en aza indirmede ve tamir 
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1. Bilgi paylaþýmý, görüþ ve bilgi taþýmaktadýr. Bu nedenle etkilenebilecek 
alýþveriþi ve afetlere etkili biçimde cevap 

insanlar arasýnda afet bilincini uyandýrmak, 
vermeye ve onlarýn hafifletilmesine 

onlarý afetlerin etkileri ve durumu hakkýnda yönelik en iyi uygulamalarý tekrarlamak 
eðitmek son derece gereklidir.için olasý ulusal, bölgesel ve küresel 

7.Acil hazýrlýlýk ve afet azaltma ve ona mekanizmalarý araþtýrmak.

cevap vermede ulusal ve uluslararasý yeteneði 2.Riski azaltmak, afetlere hazýrlanmak 

artýrmak için yeterli fon ve kaynaklar ve bunlardan ders çýkarmak için 

ayarlanmalýdýr.toplumlarda yapýlan iþlere destek arayarak 

8.Eðitimler, seminerler, atölye çalýþmalarý ve hazýrlýklý olma ile harekete geçme  

ve keþif ziyaretleri yoluyla yetenek arasýndaki baðlantýlarý güçlendirerek, 

oluþturmak gereklidir.ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki 

9.Özellikle depremler, yangýnlar, yetenekler daha da geliþtirilmeli ve 

volkanik patlamalar ve tsunami'ler için güçlendirilmelidir.

uzaktan sezme teknikleri kullanýlmalýdýr.3.Ulusal toplumlarýn ve onlarýn 

10.Etkilenebilecek alanlarýn tehlike ortaklarýnýn desteðini artýrmak için, 

haritasýný çýkarmak son derece önemlidir. Ayni insancýl topluluktaki (BM kurumlarý, 

þekilde yüksek risk alanlarý belirlenmeli ve Ulusal Sivil Toplum Kuruluþlarý, 

halk daðýlýmý, altyapý ve bu alanlar için yeni Uluslararasý Sivil Toplum Kuruluþlarý, 

tektonik haritalar hazýrlayarak bilgisayarda akademik ve þirkete ait sektörler v.s.) 

veri deposu oluþturma ile bütünleþtirilmelidir. ulusal ve uluslararasý anahtar görevindeki 

11.Afet riskini hafifletme vurgulanmalýdýr.organlar ile olan stratejik ortaklýklar, 

    12.  Daha da önemlisi afete dirençli ve iþbirliði ve eþgüdüm kuvvetlendirilmelidir. 

çabuk iyileþen toplumlar geliþtirilmelidir.4.Etkili bir iþbirliði ve eþgüdüm için 

13. Doðal veya insanlarýn neden olduðu görevli organlar arasýnda geniþ çapta temas 

çeþitli tehlikeler için erken uyarý sistemlerinin gereklidir.

kurulmasý çok gereklidir.5 .Afet  Yönet imi  Enformayon 

14.Hazýr l ýkl ý  olmanýn,  harekete  Sisteminin (DMIS) kullanýmý ve tatbiki, 

geçmenin, rehabilitasyonun ve geliþmenin bilgi, en iyi uygulamalar, tüzükler, haber 

ayni sürecin birer parçasý olduðu idrak bültenleri ve diðer kaynak malzemeleri 

edilmelidir. Bu nedenle bu süreci bir bütün derlenmeli, analiz ve sentezi yapýlmalý ve 

olarak görme, var olan politikalarý içine almasý ulusal ve uluslararsý görevli organlar 

gereken afet risk yönetimi politikasý tarafýndan paylaþýlmalýdýr.Deneyimleri 

çerçevesinde yansýmasýný bulmalýdýr.paylaþýrken, görüþlerin alýþ veriþi ve 

15.Bir kalkýnma planý/projesi geliþtirir ve birbirinden ders alma kayýplarý ve zararlarý 

uygularken onun sürdürülebilirliði ve afet en aza indirmeye yardýmcý olur. 

yerine yakýnlýðý hesaba katýlmalýdýr.6.Halkýn bilgilenmesi, eðitimi ve 

afetle ilgili bilinçlenmesi çok büyük önem 
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16.Tüm afet yönetimi faaliyetleri, En iyi kordinatör eþgüdümün zaman içinde 
üzerinde anlaþmaya varýlmýþ politikalara 

iliþkiler oluþturmak olduðunu bilmelidir. 
ve Küre ve Davranýþ Prensibi (Sphere and 

Bunun için de yayýlma alaný geniþ temaslar Code of Conduct) gibi standartlara olan 
gereklidir. Afet riskini azaltma strateji saygýyý ölçerek, etkilenen halkýn asil 
kaðýtlarýna ve kalkýnma plan ve programlarýna çýkarýný ve iyiliðini karþýlamalýdýr.

dahil edilmelidir. Baðýþ yapanlarýn, 17.Toplumsal cinsiyet  eþi t l iði ,  

hükümetlerin ve diðer kurumlarýn afetin sorumluluk ve çevre perspektifleri gibi 

önlenmesi ve ona hazýrlýklý olunmasý için birbiriyle kesiþen sorunlarý içine alan yeni 

deðil afetten sonra  yatýrým yapmayý tercih bir afet riski yönetimi siyaseti çerçevesi 

ettikleri belirtilmelidir. Önleme masraflarýnýn üzerinde çalýþmak da gereklidir.

þimdiden ödenmesi gerekir ama uzun vadede 18.Afetlerin kayýplarýný azaltmanýn en 

böyle yapmaya deðer. Hyogo Eylem etkili yolu afet riskini genel ekonomik ve 

Çerçevesi 2005-2015 (Hyogo Framework for kalkýnma süreçlerine entegre etmektir.

Action) de afet risklerinin sistemli bir biçimde 19.Afet yöneticilerinin becerilerini 

sürdürülebilir kalkýnma, ve de iki taraflý, kuvvetlendirmek için taklit eksersizler, 

bölgesel ve uluslararasý eþgüdümün ta l imler  ve bi lgisayar  model ler i  

deteklenmesi yoluyle fakirliði azaltma yapýlmalýdýr.

politikalarýna, planlarýna ve  programlarýna 20.Halkýn katýlýmý ve hazýrlýklýlýðý 

entegre edilmesi çabalarýný vurgulamaktadýr. artýrýlmalýdýr.

Daha da önemlisi insancýl gündeme öncelik 

verilmelidir. Ýnsan ýzdýraplarýný hafifletme 7. SON NOT

hedefinin yerine getirilmesi için ulusal ve  

uluslararasý sorumlu ilgililer arasýnda stratejik Afet yönetimi çok sektörlü bir faaliyet 

ortaklýðý daha da geliþtirmek ve korumak olduðundan ilgili organlar arasýnda 

gereklidir.iþbirliði ve eþgüdüme ihtiyaç vardýr. 

Son olarak, hükümet otoriteleri, Birleþmiþ Deneyimleri paylaþma, görüþlerin alýþ 

Milletler kurumlarý ve Sivil Toplum veriþi ve ders alýnmasý kayýp ve zararlarý en 

Kuruluþlarýný da içine alan afet yönetimi aza indir i r. Ýþbir l iði  ve eþgüdüm 

birimleri ve kaynaklarýný tespit edip mekanizmasý ayni zamanda bir kalkýnma 

geliþtirerek afet yönetiminde ulusal, bölgesel ve iyi yönetiþim konusudur. Bu nedenle 

ve küresel düzeylerde iþbirliði ve eþgüdüm genel sorun afet risk yönetimi için 

mekanizmasý kurulmalýdýr. Bu iþbirliði ve yönetiþimi geliþtirmektir. Risk bedelleri 

eþgüdüm mekanizmasýna kaynak temininde toplumun ve hükümetin tüm düzeylerinde 

yararlý olabildiði için özel sektör de dahil tüm hususlarýyle faktörlerine ayrýlmalýdýr. 

edilmelidir. Tüm yeni kalkýnma plan, program ve 

faaliyeetlerinde afet risk analizi 

yapýlmalýdýr.
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Pýnar TÜRENÇ
AFET HAZIRLIK DERNEÐÝ 
pturenc@e-kolay.net

Pýnar Türenç, iletiþim fakültesinden mezun olduktan sonra gazetecilik mesleðine  1974 

yýlýnda Milliyet Gazetesi'nde baþladý. On iki yýl Milliyet Gazetesi'nde çalýþan Türenç daha 

sonra Güneþ Gazetesi'ne  röportaj yazarý olarak transfer oldu. 1990 yýlýnda Türkiye'nin ilk 

özel televizyon kanalý olan Star TV'de çalýþmaya baþlayan  Pýnar Türenç daha sonra sýrasýyla 

Show TV ve TV8 televizyon kanallarýnda siyasi haberleri derledi ve haber programlarý 

hazýrlayýp sundu. Son otuz yýlda yurt içinde ve yurt dýþýnda çok önemli siyasi olaylarýn 

tanýklýðýný yapan Pýnar Türenç'in siyasi liderlerle gerçekleþtirdiði çok sayýda röportajý ve bu 

röportajlardan kazandýðý ödülleri bulunmaktadýr. 

Gazeteciliðinin yaný sýra akademisyenlik kariyeri de bulunan Türenç, Ýstanbul 

Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde  Öðretim Görevlisi olarak görev almýþtýr. 

Halen daha Marmara Üniversitesi'ndeki görevini devam ettirmekte olan Türenç, ayrýca 

AHDER (Afete Hazýrlýk ve Deprem Eðitimi Derneði) kurucu üyeleri arasýnda yer almaktadýr.   

Afetlere Hazýrlýk ve Müdahalelerde Halkýn Bilgilendirilmesi, Medya ve Halkla 
Ýliþkiler

 Makale afet zamanlarda medyanýn halký bilgilendirme iþlevi üzerinde durmakta ve 
felaketle ilgili tecrübelere gazeteci perspektifinden bakmaktadýr.  

Özellikle son 9 yýldýr geceleri bile tarihi saat kulesini bile kýsmen yýkan Ýzmir 

uykularýmýzý kaçýran, en sýcak günlerde depreminden de nasibini almýþ biriyim. 

vücut kimyamýzý bozan, sonralarý Sonra gazeteci olarak, kýyasýya çalýþtýðým 

hocalarýmýzýn “bilge” kiþilikleriyle ve Erzincan-Erzurum depremini yaþadým. Yýl 

yerinde uyarýlarýyla bilgilenmeye Kasým 1983'dü. Ýstanbul'dan Erzincan'a 

çalýþtýðýmýz bu gerçek ile ilgili bir medya güçlükle ulaþtýðýmda, Erzincan, Erzurum 

mensubu gözüyle bire bir yaþayan bir ve köyleri o büyük depremin yýkýntýsýný 

gazeteci olarak, önce izlenimlerimi ve yaþýyordu. Foto muhabirim Ali ile köylere, 

düþüncelerimi sizlerle paylaþmak ilçelere gittiðimizde henüz devletin hiçbir 

istiyorum. Sizleri, yýllar öncesine yardým, kurtarma ekipleri oralara 

götürmek istiyorum. ulaþmamýþtý .  Manzara korkunçtu. 

Ýzmir'de yaþadýðým yetmiþli yýllarda, Kýzýlay'dan    bile    önce,   vurgun     yiyen 
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köylere gittiðimizde, korkunç manzara karþý karþýyaydým. Tüm kent adeta yýkýlmýþtý. 

karþýsýnda, bizler çaresizdik. Sonuç bini Yolda ilk kez bir kadýn gördüm. Geceliði 

aþkýn ölü, yüzlerce yaralýydý. Enkaz üzerinde, yürüyordu. Yolumu kesti ve “ kýzm 

altýndan çýkarýlan gençlerin, kadýnlarýn enkazýn altýnda, ne olur yardým edin” diye 

vücutlarý þiþmiþti. Yüzlerce ölü, derelerin aðladý. Ben bir gazeteciydim. Elimdeki kaðýt, 

kenarlarýnda yýkanýp, açýlan çukurlara yan kalemle ne yapabilirdim ki o anda. Söz verdim. 

yana konup, topluca defnediliyordu. “Leþ G e r e k e n  y e r l e r e  u l a þ ý p  y a r d ý m  

kargalarý” ise, enkaz altýnda kalan mallara, gönderebileceðimi söyledim. 

altýn diþlere musallat olmuþlardý. Acýnýn Yol boyunca, enkazlarýn altýnda 

içindeki bu yaðma karþýsýnda þaþkýndýk. yatanlarýn dýþarýda kalan tek kollarýnýn 

Ýnsanlýðýn bile bu büyük facia karþýsýnda oynadýðýný gördüm. Yaþýyorlardý. Bir yerde bir 

öldüðünü düþünüyorduk. Kahrolmuþtuk. enkazýn altýndan bana bakan tek bir gözle göz 

Erzincan'dan telefonla yazdýrdýðým göze geldiðimde kaným donu. Vilayete 

haberler, seksenli yýllarýn Türkiye'sinden ulaþtýðýmda, Sakarya Valisi, henüz pijamalýydý 

hüzünlü manzaralarýn öyküleriydi. bahçede. Birbirimize sarýldýk, aðlaþtýk. 

Milliyet gazetesinin manþetinden verilen “Yýkýldýk, mahvolduk” diyordu. Vali de yatak 

bu  habe r  ve  i z l en imle r,  i n san ý  odasýnda üstüne yýkýlan bir dolabýn altýndan 

kahrediyordu ancak hepsi, gerçekti. güçlükle çýkabilmiþti. Ona, yoldaki annenin 

1999 yýlýnýn 17 Aðustos'unda isteðini ilettim, adresi verdim, derhal ekipleri o 

y a þ a n a n  v e  K o c a e l i ,  S a k a r y a ,  bölgeye yönlendirdik. 

Adapazarý'nýn çok daha fazla hissettiði Hem elimden gelen yardýmý yapýyor 

depremde de, ben öncelikle Adapazarý'nda hem de Hürriyet gazetesine haberlerimi 

çalýþtým. O gece, 03.00-05.00'ti Ýstanbul'da iletiyordum. Vilayetin bahçesinde kurulan 

beþik gibi sallanmýþtý. Kendimize gelir seyyar telefon hattýndan bölgedeki son 

gelmez gazeteci olan eþimle derhal durumu Ankara'ya iletiyorduk hepbirlikte. Ýyi 

gazeteye gitmiþ, fotomuhabirle iki saat tanýdýðým bir bakan çýkmýþtý telefona. Onunla 

içinde, sabahýn erken saatlerinde konuþtum. Ona Adapazarý'ndaki faciayý 

Adapazarý'na ulaþmýþtým. Depremin uzun anlatmaya çalýþtým. Çünkü baþkent, bölgedeki 

bir fay hattýnda oluþtuðunu düþünerek, durumu bu boyutuyla henüz bilmiyordu. 

“daha ilerisi ne haldedir” diyerek Herkes, tüm Türkiye þoktaydý. Merkezi 

Adapazarý'na yönelmiþtim. Osmanlý hükümet de çöken telefon sisteminden ötürü 

döneminin sulu arazi olduðu için yerleþim saðlýklý bilgiden yoksundu.

yeri yapmayýp, adanýn pazar yeri olarak Hýzla Ýstanbul'a döndüm. Geliþmeleri 

kullandýðý, ancak yýllar sonra, denetimsiz gazeteye yetiþtirdim. Ve ertesi gün, Türkiye  

yapýlarýn kurulduðu Adapazarý-Sakarya Adapazarý'ndaki felaketi bu haberlerden daha 

kenti acaba ne haldeydi... iyi öðrendi. Hergün bölgeye gidip geliþmeleri 

Gittiðimde, çok büyük bir felaketle yerinde  izliyor  ve  depremin  tüm  yönlerini, 
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gerçeði okurlara yansýtýyorduk. görevler medyanýn olmazsa olmazlarýdýr. 

Ýþte Japonya depremi, 20 Mart 2005 

Yýllar sonra þunu söyleyebiliriz ki; günü Japonya 7 þiddetinde sarsýldý. Güney 

Kore'den  bile hissedilen depremde 75 

Bu bölge çok acýlar çekti. Çekmeye yaþýndaki bir kadýn baþýna beton düþerek öldü. 

de devam ediyor. Türkiye'nin en önemli 400 kiþi yaralandý. 7'lik depremde yýkýlan 

sanayi bölgelerinden biri olan körfez evlerin sayýsý, 50'yi geçmedi. Devlet-ordu 

bölgesine depremin maliyeti büyük oldu. hemen olaya müdahale etti. Deprem protokolü 

Üretim ve pazar kaybýndan Kocaeli'nin anýnda devreye girdi. En uç noktaya 

zararý milyarlarca dolar oldu. Yirmi bin helikopterle ulaþýldý.

insanýmýz öldü. Çocuklar anasýz-babasýz Dünyada en þiddetli depremlerin 

kaldýlar. Yaþamlar söndü. Nereye baksak Japonya'da olmasý, onlarý hazýrlýklý kýlmakta. 

bir dram yaþandý. Hala da yaþanmakta. Depremler onlarý da korkutuyor ancak 20-30 

Ayný yýl Kasým ayýnda, komþumuz saniye sonra herþey kontrol altýna alýnýyor. 2 

Yunanistan'ýn baþkenti Atina'da da deprem Mart 2004'te Adýyaman'daki deprem 3.8 

oldu. Atina depreminde de koþup gitmiþtim. þiddetindeydi. 4 kiþi öldü. Sözünü ettiðimiz 

Atina'da da sulu arazi üzerine kurulu Japonya depreminin 30 bininde biri 

yerleþim bölgesindeki denetimsiz yapýlar þiddetindeydi.

depremde yýkýlmýþtý. Özellikle Ricomex 12 Aralýk 2000 Afyon depremi 5.8 

tekstil fabrikasýndaki onlarca kayýp ülkeyi þiddetindeydi. 6 kiþi öldü. Japonya depreminin 

allak bullak etmiþti. Bu kez de Yunanlýlarla 40 da biriydi.

gece gündüz enkaz baþýnda tek bir canlýnýn 1 Mayýs 2003 Bingöl depremi 6.4 

çýkarýlmasýný bekledik. Türkiye'den giden þiddetindeydi 176 kiþi öldü.

Sivil Savunma ve AKUT ile birlikte Tüm bu tablo karþýsýnda þapkamýzý 

çalýþtýk. önümüze koymamýz, düþünmemiz gerekiyor. 

Hem yurt içinde hem de yurt dýþýnda Biz nerede hata yaptýk ve yapýyoruz diye. 

yaþadýðým ve gazeteci olarak izlediðim bu Bizim IÞIKARA hoca ile dere tepe 

felaketlerde önce insandým. Elimden dolaþtýk. Ondan hep dinledim. Halkýn 

geleni yapmaya yardým etmeye çalýþtým. bilgilendiri lmesi ,  bi l inçlendiri lmesi ,  

Ayný zamanda gazeteciydim en doðru çocuklarýn eðitimi, yapýlarýn denetimi þart. 

haberi, abartmadan, acýtmadan, gerçek Yaþamak istiyorsak, bilgili olmak zorundayýz. 

boyutlarýyla vermek görevimdi. Ne var ki, Kuþkusuz öðretici ve yayýcý kaynak, öncelikle 

tüm bu zaman diliminde þunu gördüm. Acý medyadýr. Afetlere hazýrlýklý olmalýyýz. 

var mý acý... Boþluk býrakýrasnýz doldurulur. Bilgi, bilinç, 

Ýþte onun peþinde koþarsanýz, eðitim, boþluðunun nasýl dolduðunu yaþadýðýmýz tüm 

bilinçlendirme, yön verme, uyarma afetlerde en acý þekilde gördük yaþadýk.

görevlerinizi unutursunuz. Oysa tüm bu “ Allah'dan   yýkýlan  binalar  ”  söylemi
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ancak bilimin dýþýnda kalanlarýn sýðýancaðý Yer biliminin ne olduðunun bilinmesi, 

l i m a n l a r d ý r .  M i s y o n u m u z u n ,  depremin yapýlara verdiði hasarlarýn 

vizyonumuzun, hedefimizin net olmasý öðretilmesi ve afet yönetimi önemlidir. Ýlk 72 

lazým. Fay hatlarýný bilimsel olarak saatte nelerin yapýlacaðýný bilirsek, yaþama 

saptayan bilim adamlarý mýyýz, 1999'dan  þansýmýz o oranda yükselir. 

önce yoklar mýydý? Mühendislik etiði Özetle, bireylerin kendini sahiplenmesi, 

diyoruz.. 1999'da mý aklýmýza düþtü bu etik. tehlikelerin neler olduðunu bilmesi ve afetlere 

Kelime oyunlarýyla bir yere karþý bilinçlenmesi sorunu çözecektir. 

varamayýz. Türkiye'de hep þunu yaþadýk. Biz 

Afete Hazýrlýk Derneði, AHDER'i Türkler büyük travmalar yaþamadýkça duvara 

kurduðumuzda toplumun, medyanýn bile çarpmayýnca harekete geçmiyoruz galiba. 

ilgisi çok sýnýrlý kaldý. Bu sivil toplum Burada önemli olan toplumsal 

kuruluþunun vereceði hizmetin ne denli bilinçlendirmeyi eðitim ve medya desteði ile 

önemli olduðunu fark edemedik. Bilgi yaþama geçirmektir. Ne var ki sözde bilim 

esasýna dayalý yapýlan tüm çalýþmalarýn adamlarýnýn da, falcý gibi, mesajlarla medyayý 

öneminin artýk farkýnda olmak zorundayýz. kullanmasýna izin vermemeliyiz. Amaç halký 

Yaþadýðýmýz zeminin tanýnmasýnýn k o r k u t m a k  d e ð i l  ö ð r e t m e k t i r .  

önemini insanýmýza öðretmek zorundayýz. Bilinçlendirmektir.

Ýstanbul'da, mesela Avcýlar bölgesindeki Ýzninizle bir öneri de getirmek 

çürük binalarýn yýkýlmasý için sürekli yayýn istiyorum. Bir afet anýnda, depremde, o 

yapýlmalýdýr. felaketi yaþayan bölge zaten, vurgunu yemiþtir. 

Deprem eðitim spotlarý, gece yarýsý Kendine gelinceye kadar zaman geçer. Onun 

TV'lerde yayýnlanýyor. Bu mudur duyarlý içindir ki yeniden yapýlanmaya da ihtiyaç var. 

medya anlayýþý? Bölgelere ayrýlmaya, önceden belirlenen en 

Çocuklarýn eðitimi çok önemli. yakýn bölgelerden yardým ve desteðin 

Çünkü her çocuk evde anne ve babasýný da alýnmasýna, bu yolda yeniden yapýlanmaya 

bilgisiyle etkiliyor, onlarý eðitiyor. organizasyona ihtiyacýmýz var, örneðin 

Stk ' lar la  medyanýn iþbir l iði  Ýstanbul'un yaþýyacaðý olasý depremde, 

kaçýnýlmazdýr. AHDER, ilk ve tek afete Ýs tanbul 'a  yardýmýn  mesela  Edirne  

hazýrlýk ve eðitim derneði olduðu için bölgesindeki kuruluþlardan gelmesinin daha 

önemlidir. Güvenli yaþam bilinci verilen yerinde olacaðýný düþünüyorum. Bu modelin 

toplumlarda, arama kurtarma çalýþmalarý tüm ülkeye yayýlarak, yeniden organize 

sýrasýnda halkýn yüzde 95'i kendi kendini olmamýzda büyük yararlar olacaðýný 

kurtarabiliyor. Yüzde 5'ini profesyonel düþünüyorum.

ekipler kurtarýyor. Buradaki amaç her Güvenli yaþam, hayatýmýzýn kaynaðýdýr, 

mahalle ve sokakta yerelde halkýn olmazsa olmazýmýzdýr. Altýmýzdan 

bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesidir.
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fay hattýnýn geçtiðinin bilinciyle, 

yaþamýmýzý bu gerçeðin üzerine bina 

edersek, daha mutlu, huzurlu, korkusuz 

yaþayabiliriz. Tanrý hepimize akýl vermiþ 

neden kullanmayalým ki... yollarý da açýk. 

Güzel günlere, mutlu yarýnlara ulaþmamýzý 

dinliyorum saygýlarýmla.
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YRD.DOÇ.DR.NERÝMAN SAYGILI 
GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ

1964'te Artova Tokat'ta doðdu.Ýlkokul eðitimini KKTC Alsancak Büyükler 
Ýlkokulu'nda, ortaokul ve lise eðitimini ise Lapta Yavuzlar Lisesin'de 
tamamladý.(1982).Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesinde Lisans,Ýstanbul 
Üniversitesi Ýletiþim Fakültesin'nde Radyo-Tv Anabilim Dalýnda Yüksek Lisans ve Doktora 
eðitimi aldý.

Ýstanbul ve Ankara'da öðrencilik yýllarýndan baþlayarak eðitim,yayýncýlýk ve araþtýrma 
alanlarýnda kamu ve özel sektörde 10 yýl süreyle çalýþtý.KKTC'de öðretim üyeliðinin 
yanýsýra,1997-1998 eðitim yýlý güz döneminde UAÜ-Ýletiþim Fakültesinde,1998-2001 yýllarý 
arasýnda YDÜ-Ýletiþim Fakültesi'nde Bölüm Baþkaný ve Dekan Vekili görevlerinde bulundu.

2001 Bahar döneminden itibaren göreve baþladýðý Girne Amerikan Üniversitesi-
Ýletiþim Fakültesi'nde halen Bölüm baþkaný-Dekan Veklili ve Öðretim Üyeliði görevini 
yürütmektedir.

Deðiþik gazete ve dergilerde çok sayýda makaleleri ve “Ýletiþim ve Kitle Ýletiþimi ”adlý 
ders kitabý da yayýnlanmýþ olup,Aralýk 2004 ten itibaren Avrasya Tv'de (ART) “Kamuoyu” 
programý yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu yapmaktadýr.Bir çocuk annesi olan Saygýlý Ýngilizce 
bilmektedir.

Afet Yönetiminde Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler

Hangi dönemde ve ortamda olursa olsun, organize olmanýn ve iþleri yoluna 
koyabilmenin en önemli unsurlarýndan biri, yaygýn ve etkili iletiþim saðlayabilme becerisine 
ulaþabilmektir. Özellikle afet dönemlerinde bu durum kendini daha da belirgin olarak ortaya  
koyar. 

Afet Yönetiminde yer alanlara da önemli görevler düþmektedir. Bu dönemlerde 
insanlarýn geliþmeler konusunda fazla düþünmeye vakitleri olmdýðý için, somut sembol ve 
ifadeler kullanýlmalýdýr.

Kamuoyuna doðru bilgilerin zamanýnda verilmesi için bir basýn merkezi 
oluþturulmalýdýr. Afet  yönetimi biriminden bir üye,  alýnan her kararýn ve olaylarýn ayrýntýsýný 
merkeze bildirmek amacýyla görevlendirilmelidir.

Tüm yönetim faailyetlerinde olduðu gibi, halkla iliþkiler kurmada da belli yöntemlerin 
kullanýlmasý, halkla saðlýklý ve doðru iletiþim kurulmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Söz konusu 
yönetim ya da örgütle halk arasýnda iletiþim kurmakla görevli olanlar, o birimin halk katýndaki 
vitrini ya da vitrinleri durumundadýr. Bu nedenle sosyal psikoloji konusunda uzman, kendini 
kontrol edebilen ve  yeniden üretme açýsýndan güçlü, güvenilir ve inanýlýr olmalýdýr.

Kýsacasý, tüm yönetim faaliyetlerinde karþýlaþýlabilecek hoþ olmayan  durumlarýn 
önlenmesinde, kriz ortamlarý için hazýrlýklar yapýlmasý ve kriz anlarýnýn en az zararla atlatýlýp 
etkilerinin olumlu bir fýrsata dönüþtürülmesi ancak halkla iliþkiler sayesinde mümkün 
olabilmektedir.
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SUNUMUN AMACI VE YAPISI herkesçe kabul gören hedeflere ulaþmaya 

yardýmcý olmak için iletiþimin motivasyon 

Baþta doðal afetler olmak üzere, saðlama fonksiyonundan da yararlanýlabilir.

olaðanüstü durumlarda oluþturulan Bilgi kamuoyunu oluþturan her bireyin 

yönetim faaliyetlerinde yönetim þeklinin toplusallaþmasý veya çevresi ile uyumlu iliþki 

nasýl oluþturulmasý gerektiði, organize oluþ kurabilmesi için gereklidir. Örgütlü faaliyetler 

þekli, halka ulaþma ve doðru iliþki yürütebilmek için de neyi, nasýl, neden 

kurabilme becerisi ve doðru bilgilendirme yapmak gerektiðine dair yeterli bilgiye 

bu sunumun ana amacýdýr. zamanýnda ulaþmak gerekir. Çünkü yeterli 

Ýletiþimin amacý, kamuoyunun bilgiye sahip deðilsek bir sorunun çözümü 

bilgilendirilmesi ve her kurum ya da bulunamayacaðý gibi, herhangi bir konuda 

örgütle halkla iliþkiler birimlerinin karar da üretilemez. Bu konuda baþarýya 

olmasýna yönelik öneriler, olaylar ulaþabilmek için halkla iliþkilere ihtiyaç vardýr.

karþýsýnda davranýþ,  tutum ve tavýrlar bu Halkla iliþkiler belirtilmiþ hedef  

çalýþmanýn ana yapýsýný oluþturmaktadýr. kitleleri etkilemek için hazýrlanmýþ, planlý, 

inandýrýcý bir haberleþme çabasýdýr (Gürüz, 

GÝRÝÞ 1993,s 3).

Halkla iliþkiler, araþtýrma ve iletiþim 

Ýnsan, çevresi ile iletiþim kurarak teknikleri kullanýlarak yönetimin kamuoyu 

yaþar. Onun her davranýþý, konuþmasý, hakkýnda bilgilendirilmesi, yönetimin kamuya 

susmasý, duruþu ve oturma biçimi, kendini karþý sorumluluklarýnýn neler olduðunun tespit 

ifade etmesidir. edilmesi ve çevrede meydana gelen 

Bilgi paylaþma faaliyeti olan deðiþiklikler konusunda yönetimin uyarýlmasý 

iletiþim sadece kiþilerin kendileirni ifade görevlerini kapsar (Seçim, 1992, s 13).

edebilme becerisi deðil, kendilerini  Halkla iliþkilerin örgüt ya da 

dinletme gereksinimi sonucunda ortya yönetimler için ne kadar önemli olduðu, bir 

çýkar. Yani toplumun temelini oluþturan bir kriz ya da afet ortamlarýnda halkla iliþkilerin 

sistem diyebiliriz. Ayný zamanda örgütsel örgüt yönetimince yol gösermesi ve krizin en 

ve yönetsel yapýnýn düzenli iþleyiþini az zararla atlatýlmasýnýn saðlanmasý, halkla 

saðlayan bir araçtýr (Tutar; Yýlmaz, iliþkilerin örgüt içinde yüklendiði misyon 

2005:15) neticesinde mümkün olmaktardýr. 

Örgütsel ve grup iletiþiminde de Bilgilendirme, tolumsal iliþki kurma, 

birlikte çalýþan ya da yaþayan insanlarýn sorun çözüp kaygýlarý azaltma konusunda da 

davranýþlarýný kontrol etmek ve belli bir halkla iliþkilerin çok önemli rolleri vardýr 

amaç doðrultusunda yönlendirmenin de (tutar, 2003, s138). Bu çalýþmada halkla 

vazgeçilmez aracý yine iletiþimdir. iliþkilerin  afet  dönemlerinde  oluþan olumsuz 

Toplumsal etkinlikleri geliþtirmek, 
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ortamlarda yerinde ve planlý müdahale s86-88)

etmenin yollarý ve getireceði sonuç 1-Problem üzerinde odaklanmak için 

irdelenmektedir. günlük iþlerle ilgilenen bir ekip oluþturulmasý. 

Bilgi akýþý bu ekip tarafýndan merkezi hale 

A F E T  Y Ö N E T Ý M Ý N D E  getirilip kontrol edilmelidir. Seçilmiþ sözcüler 

K A M U O Y U N U N  bulunmalý ve medyaya sadece seçilmiþ ve iyi 

BÝLGÝLENDÝRÝLMESÝ VE HALKLA hazýrlanmýþ sözcüler bilgi vermelidir.

ÝLÝÞKÝLER 2- En kötü senaryolara göre bir strateji 

belirlenmesi

I -  A F E T D Ö N E M L E R Ý N D E  3- Ýþbirliði yapýlabilecek grup ya da 

HALKLA ÝLÝÞKÝLER birimler afet öncesinde belirlenmelidir. Bunlar 

kamusal ya da özel gruplar olabilir (Hastaneler, 

Beklenmedik  bir anda ortaya çýkan yardým kuruluþlarý, üniversiteler, v.b) 

ve kötü sonuçlar doðurmasý muhtemel bir 4- Detaylý bir kriz hareket planý 

dönemde yani afetle oluþan kriz oluþturulmalý. Bu plan ilgili tüm þahýrslara 

dönemlerinde iletiþimin zedelenmemesi daðýtýlmalýdýr. Özellikle ekibe yeni katýlmýþ 

için yapýlan bilinçli ve programlý halkla elemanlara. Bu planda:

iliþkirer çalýþmalarý zararý en aza indirme -Afetle oluþan kriz anýnda baþvurulacak 

yollarýndan en önemlisidir. bir ilkeler raporu

Afet dönemlerinde insanlarýn stres -Olabilecek çeþitli krizlerin detaylý bir 

ve gerilim düzeyleri yükselir. Mantýklý listesi

bilinçli ve sakin tavýrlar baþarýya taþýyan en -Kaynaklarýn analizi

önemli unsurlardandýr. Kendisine baðlý -Ekip üyelerinin listesi; isimler, 

kiþiler baþta olmak üzere çevresiyle iyi görevlerndirmeler, telefon ve faks numaralarý 

iliþkiler içinde bulunan yöneticiler, halkla ile birlikte hazýr olmalý.

iliþkilerde de etkin bir hale gelir. Afet 5-Kriz için oluuþan ekibin provasý

dönemlerinde gerekli yönetsel ve akýlcý 

önlemler alarak ve bunlarý baþarýyla Afet dönemleri tüm örgüt yönetimine 

uygulayarak yönetmek krizlerin daha az olduðu kadar halkla iliþkiler faaliyetlerine de 

hasarla atlatýlmasýna da neden olmaktadýr. ayný oranda ihtiyaç duyan bir ortamdýr 

Çevresel fakörlerin, kamuoyunun ( ). Halkla iliþkiler 

yapýsýnýn daha önceden analiz edilerek anlayýþ ve uygulamasý afet dönemlerinde 

yakýndan tanýnmasý da halkla iliþkiler oluþan krizle eþ zamanlý olmak üzere bazý 

çalýþmalarýnýn programlanmasý ve deðiþikliklere uyramaktadýr. Bu dönemlerde 

uygulanmasýna da katký koymaktadýr. halkla   iliþkiler   birimleri   karara   katýlan   

Saffir-Tarrand, afet dönemlerinde ve  uygulamaya  doðrudan  müdahale edebilen

yönetim ilkelerini þöyle özetlemiþtir (1993, 

www.toksuvechase.com
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eylemci birimler kimliðine bürünmelidir yönetim odasý (yazý tahtasý dahil, her türlü 

(Kazancý, 1996, s 308). Sorun olabileck ihtiyaca cevap verecek dolanýma sahip)

konular ve zayýf noktalar belirlenip öncelik 9-Kriz odasýnýn bir köþesine “acil bilgi 

sýrasýna göre  gruplandýrýlýp çözüm yollarý merkezi” oluþturulmalý (Bilgilerin toplandýðý, 

bulunmalýdýr. çalýþanlar, medya, kamu örgütleri dahil 

iletiþimin kurulduðu; gelen bilgilerin 

I I  A F E T  Ö N C E S Ý  H A L K L A  deðerlendirilerek afet yönetimi için kurulan  

ÝLÝÞKÝLER kriz komitesine ulaþtýrýlýp, yönetim ekinibince 

alýnan kararlar doðrultusunda konrollü olarak 

Afet yönetiminin ve halkla iliþkiler yazýlý ve sözlü açýklamalar yapýlýr)

birimlerinin birbiriyle koordineli yapacaðý 10- 24 saat süreyle iletiþim kanallarý 

ç a l ý þ m a l a r ý n  y ö n e t i m  p l a n ý n ý n  açýk tutulacak þekilde hazýrlýklar tamamlanýr.
1 1 - A f e t  Y ö n e t i m  M e r k e z i  o l u þ t u r u l m a s ý  g e r e k i r.  B u  p l a n  

Koordinatörlüðü kontrolünde  vatandaþlara ve çerçevesinde:
kamuoyuna 24 saat hizmet verecek Basýn ve 

1-Dýþ çevre ile iliþkiler gözden 
Halkla Ýliþkiler Bürosu veya danýþma Bürosu 

geçirilmeli oluþturulmalý12- Sivil Savunma teþkilatlarý 
2- Anýnda müdahale etmek için güçlendirilmelidir

yönetim ekibi oluþumu 13- Belli merkezlerde her türlü doðal 
“3- Ekibin çalýþacaðý ortamýn afete dayanýklý yerler oluþturulmalýdýr.

(fiziksel) hazýrlanmasý 14- Yönetimce hazýrlanan planýn 
4- Afetle oluþacak kriz anýnda mutlaka provasý yapýlmalýdýr.

dýþarýya iletilecek mesajlarýn kanallarýnýn 1 5 - A f e t l e r  k o n u s u n d a  h a l k ý  
tespit edilmesi bilgilendirici yayýnlar yapýlmalýdýr (Broþür, 

5- Kriz sözcüsünün belirlenmesi gazete, radyo-tv yayýnlarý, web siteleri 
(Konusuna hakim, sorularavsabýrla cevap hazýrlanmalýdýr)
veren, ne söyleyip ne söylememesi 16- Özellikle okullarda özel birimler 
gerektiðini ayýrt edebilen, inisiyatif sahibi oluþturulmalýdýr.
kiþi olmalý) 17- Kurumun halkýn gözünde hangi 

6-Danýþman olarak halkla iliþkiler noktada olduðunu görmek ve olasý bir durum 
yöneticisi belirlenmeli (özellikle basýnla ve için halkýn ne denli bilgiye sahip olduðunu 
halkla yüzyüze görüþmelerde Sözcünün öðrenmek için halkla iliþkilerciler tarafýndan 
yanýnda yer alýr, gerekirse Sözcü'yü anket düzenlenmelidir. Çýkan sonuçlara göre 
uyarabilir) kamuoyunun eksik bilgileri tamamlanabilir.

7- Kriz Komitesi ekibinin içinde yer 18- Kamuoyunun bilgilendirilmesi için 
alacak isimlerin adres, telefon numarasý ve bas ýna  ih t iyaç  vard ý r.  Tüm teknik  
pozisyonlarýný göseren liste oluþturulmasý donanýmlarýn (internet, faks, telefon v.b.) 

8-Tüm çalýþmalarýn yapýlacaðý saðlandýðý “Basýn Odasý” hazýrlanmalýdýr.

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
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I I I .  A F E T A N I N D A H A L K L A kullanmamalýdýr.

ÝLÝÞKÝLER g- Önceleri her yarým saatte, daha sonra 

s a a t  b a þ ý  k a m u o y u  d ü z e n l i  

     A- Afetle oluþan krizin varlýðýný kabul bilgilendirilmelidir. Ýletiþimi güçlü 

edip yaþanýlan krizle ilgili her türlü bilgiye olmayanlar basýnla ya da halkla iliþkiler 

ulaþmak ve ekipleri harekete geçirmek. birimlerinde görevlendirilmemelidir

b- Oluþan zarar, ziyan ve hasarýn tespiti h- Ýtirazlar hýzla cevaplandýrýlmalý, gerçek 

çalýþmasý sonrasýnda devlet,  dýþý beyanlar verilmemeldir. Tüm 

hükümet, halk ya da çalýþanlarýn sorular hiçbir engelle karþýlaþmadan 

hangisinin devreye sokulacaðý ya da komiteye gelebilmeli ve en geç 12 saat 

hepsinin devrede olacaðý þekilde içinde birbilgiyle medya ya da 

plan hayata geçirilir. kamuoyuna geri dönülebilmelidir.

c- Dýþ çevreye sürekli iletiþim kurulur, 

bilgi tolanýr, yönetimce bilgiler IV.  AFET SONRASI HALKLA 

doðrultusunda kararlar alýnýr  ve ÝLÝÞKÝLER

Sözcü aracýlýðýyla  kamuoyuna 

duyurulur. - Tüm ekiplerce durum deðerlendirmesi 

d- Doðabilecek olasý salgýn hastalýklar yapýlýr. Eksik görülen konular tekrar 

veya karmaþaya karþý önlem gözden geçirilir.

alýnmalýdýr. - Yapýlan çalýþmalarýn halk nezdinde 

e- Kriz anýnda iletiþimi yönlendirmek olumlu ya da olumsuz yansýmalarý yüz 

çok büyük önem taþýmaktadýr. Bu yüze iletiþim yöntemiyle saptanýr ve 

konuda en önemli görev halkla yönetimle paylaþýlýr.

iliþkiler ekiplerine düþmektedir. 

Çünkü iletiþim hatalarýndan oluþan 

her boþluk dedikodu, rivayet, yanlýþ 

anlama ve karmayaþa, umutsuzluða 

neden olacakýr. Gelen bilgilerin 

doðruluðunun mutlaka teyidi 

alýnmalýdýr. Hata yapýlmýþsa da 

hatalar kabul edilmelidir.

f- Halkla ve basýnla iletiþimi sadece 

“Sözcü”  sað lamal ýd ý r.  Afe t  

dönemlerinde insanlarýn stres ve 

gerilim düzeyleri yüksek olduðu için 

ses tonu, vurgu çok önemlidir. 

“yorum yok” ifadesini  asla 
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 26 Mayýs 1965 tarihinde Çankýrý'nýn Kurþunlu ilçesinde doðdu. 1989 yýlýnda Gülhane 

Askeri Týp Akademisi Askeri Týp Fakültesi'nden mezun oldu. 1992-1996 yýllarý arasýnda ayný 

fakültenin Genel cerrahi AD 'da uzmanlýk öðrenciliðini tamamladý.  1996 yýlýnda Mareþal 

Çakmak Asker Hastanesi Baþtabipliði (ERZURUM) Genel Cerrahi Servisine atandý. 1996-

2000 yýllarý arasýnda Mareþal Çakmak Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servis Þefliði ve Acil 

Servis Þefliði görevlerinde bulundu.  2000 yýlý genel atamalarý ile 600 Yataklý Mevki Asker 

Hastanesi (ÝZMÝR) Acil Servis Genel Cerrahi Uzmanlýðý kadrosuna atandý. 2001 yýlýnda 6 ay 

süre ile geçici olarak atandýðý Bosna Hersek Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðýnda Özel 

Sýhhiye Birlik Komutaný olarak görev yaptý. 2000- 2004 yýllarý arasýnda 600 yataklý Mevki 

Asker Hastanesi (ÝZMÝR) Acil Servis Þefi olarak görev yaptý. 2005 yýlý Ocak ayýnda Gülhane 

Askeri Týp Akademisi Askeri Týp Fakültesi Acil Týp AD Öðretim üyeliðine atandý. 

Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Yönetimi ve Ýlk Yardým

Afet sýrasýndaki saðlýk yönetiminin baþarýsýný belirleyecek faktör yeterli ve etkin 

organizasyondur. “Temel Afet Farkýndalýðý” toplumda, tüm saðlýk personelinde ve saðlýk 

sektörü ilgili alanlarda çalýþan diðer personelde yüksek seviyede tutulmalýdýr. Bu çalýþma 

ülkemizdeki afetlerde saðlýk yönetimini gözden geçirmeyi amaçlamaktadýr.

Kitlesel yaralanmalarýn dünyada yeterli ve etkin organizasyon, verilecek 

olduðu kadar ülkemizde de travmaya baðlý saðlýk hizmetinin baþarýsýndaki en önemli 

ölümler arasýnda istatistiklerin ilk sýralarýnda etken olacaktýr. Çünkü organizasyon 

yer aldýðý bilinmektedir. Ülkemiz her türlü saðlanamadýðýnda ve eldeki olanaklar 

k i t l e se l  ya ra l anma  ve /veya  ö lüm sinerjik olarak kullanýlamadýðýnda ortaya 

potansiyelinin sýkça gözlenebildiði bir çýkacak kaos, yaralanma ve ölümlerin kabul 

coðra fyada  konuþ lanmaktad ý r.  Bu  edilebilir sýnýrlarýn dýþýnda olmasý afet 

potansiyellerin aktive olmasý ile gerçekleþen gerçeðini doðuracaktýr. Yaþam bilindiði 

yaralanmalarýn kitlesel mahiyette olmasý kadarýyla üç boyutludur. Makro, mikro       

nadir deðildir. Kitlesel yaralanmalarda ve  normo  uzaným  gösterir. Her üç boyuttaki
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olaylarýn ortaya çýkaracaðý enerji, insan gibi meteorolojik olaylarda gaz kürenin afet 

yaþamýný sonlandýrma gücüne sahiptir. potansiyelleri arasýnda sýklýkla gözlenen 

Dünyanýn evrene bakan yüzündeki bilinen örnekleridir. Her üç küresel katmaný da içine 

ve henüz bilinmeyen her türlü potansiyel, alan “karýþýk” afet potansiyelleri arasýnda ise 

insanoðlu için afet oluþturabilme gücüne kuraklýk, açlýk, tsunami vs sayýlabilir(1).

sahiptir. Meteor yaðmurlarý, gezegen Afetin tanýmýný yapmak þu ana kadar 

çarpýþmalarý ,  uydu ya da mekik hep zor olmuþtur. Subjektif yaklaþýmlarla 

çarpýþmalarý veya dünyaya iniþleri objektif bir tanýmlama yapýlmak istenmiþtir. 

esnasýnda yaþanabilecek kazalar “Makro Afet mentalitesinde yer alan her meslek grubu 

Yaþam” ýn taþýdýðý afet potansiyelleridir.  kendi yaklaþýmýný içeren bir tanýmlama 

“Mikro Yaþam” ise gözle görülemeyen yapmaya çalýþmýþ ancak diðer meslek ve kaygý 

ancak modern týbbýn ayrýntýlarýyla ortaya gruplarý tarafýndan kabul gören bir yaklaþým 

koyabilme olanaðýna sahip olunan bir saðlayamamýþtýr.

yaþam boyutudur. Tarih boyunca insanoðlu Bilinen en geniþ perspektifiyle afet ; 

için yaþamýn kitleler halinde son bulduðu o laðan  yaþam ve  zaman ak ýþ ýnda ;  

afetlere neden olmuþlardýr. Veba, Tularemi, öngörülemeyen bir yer ya da bölgede; insan 

AIDS ve SARS etkenleri bilinen en önemli yaþamýna bireysel ya da toplu son verme gücü 

mikro yaþam potansiyellerindendir. Son taþýyan; makro, normo ve mikro yaþama ait her 

boyut, normal yaþamýn þekillendiði türlü potansiyelin aktivitesi / harekete geçmesi 

“Normo Yaþam” boyutudur. Hem doða ile baþlayan; insanoðlunun bireysel ve/veya 

h e m  d e  d i ð e r  i n s a n l a r l a  o l a n  toplumsal fiziði, teknolojisi, psikolojisi ve 

iliþkilerimizden biçimlenir. Buradaki sosyolojisi ile oluþturacaðý her türlü yanýt 

potansiyelleri “Doða Kaynaklý Afet refleksi, birikimi, gücü ve yaþamsal 

Potansiyelleri(AP)” ve “Ýnsan Kaynaklý yetkinlikleri ile; oluþan etkiyi gidermede 

Afet  Potansiyel leri(AP)” olarak yetersiz kalmasý sonucu meydana gelen; 

sýnýflandýrmak gerekir. Ýnsan kaynaklý AP temelde insan yaþamýný sonlandýrmaya 

arasýnda; terörizm, NBC saldýrý ve kazalarý, ve/veya sakat býrakacak yýkýcý ve kýrýcý 

yangýnlar, ulaþým kazalarý, savaþlar, çevre etkilere meyilli OLAYLAR ZÝNCÝRÝDÝR... 

kirliliði, göçler, teknolojik kazalar vs en sýk Kýsa tanýmlamasý ile afet ise olaðanüstü/dýþý 

karþýlaþýlan potansiyellerdendir. Doða durumlarda (ODD) oluþan “Etki  Tepki  

kaynaklý AP arasýnda ise “Taþ Küre”, Dinamiði” nin tepkisel bazda yetersizliði 

“Gaz Küre” ve “Su Küre” kaynaklý afet neticesinde yaþam(lar)ýn yit ir i lmesi  

potansiyelleri sýnýflamasý potansiyelleri durumudur(2). 

anlamada bize yardýmcý olacaktýr. Deprem, Bir olayýn afet olarak tanýmlanabilmesi 

heyelan, volkanik patlamalar taþ küreye ait ya da bir potansiyelin afete neden olabilmesi 

potansiyellerdendir. Sel, su baskýný su için  iki   major  kriterin  gerçekleþmiþ   olmasý

kürenin, siklon, fýrtýna, hurricane, tornado 
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gerekir. Bu kriterlerden ilki “yetersizlik” dönemi, 2. Ýzolasyon Dönemi, 3. Dýþ yardým 

kriteridir. Bir olayýn afet tanýmlamasý dönemi, 4. Rehabilitasyon dönemi, 5. Sessiz 

içinde deðerlendirilebilmesi için öncelikle dönem.  Alarm, izolasyon, dýþ yardým ve sessiz 

karþý karþýya kalýnan potansiyelin etki dönemler acil saðlýk hizmetlerine yönelik 

gücüne karþý insanoðlunun yetersiz çalýþmalarýn yapýldýðý veya yapýlmasý gereken 

kalmasý söz konusu olmalýdýr. Ýkinci kriter dönemlerdir. 

“ölüm ya da yaralanma” kriteridir. Alarm Dönemi: Bu dönem afet öncesinde 

Ýnsanoðlunun herhangi bir potansiyel erken uyarý sistemlerinin devreye girdiði ve 

karþýsýnda yetersiz kalmasý neticesinde potansiyel oluþmadan önce haberdar olunduðu 

bireysel ya da kitlesel ölümü ya da bir dönemdir. Alarm döneminde; afet 

yaralanmýþ olmasý gerekir. Bu kriterlerin potansiyellerine karþý yaþam kurtarýcý ön haber 

her ikisinin de mutlak var olmadýðý tüm alma sistemlerinin kurulmasý, uyarýcý 

durumlar “Olaðan Dýþý Durumlar sistemlerin varlýðý acil yaþam kurtarýcý 

(ODD)” dýr. ODD' lar insanoðlu karþý önlemler içinde en akýlcýsý ve koruyucu olaný 

koymada yetersiz kalýnmamýþ ve olacaktýr.

sonucunda ölüm ya da yaralanma ile Ýzolasyon Dönemi: Ýzolasyon dönemi afet 

karþýlaþýlmamýþ ise bir afet olarak potansiyelinin aktive olmasý sonucu ortaya 

algýlanmamalý ve tanýmlanmamalýdýrlar(2). çýkan koþullarýn yaþandýðý anlardýr. Kiþinin ya 

Afeti doðru tanýmlamak ve terminolojiyi da etkilenen toplumun kendi olanaklarý ve 

uygun kullanmak olaðan dýþý durumlarla kapasitesi ile yaþam mücadelesi verdiði 

mücadelede ortaya konulacak olan dönemdir. Kiþinin kendi kendine ilk yardým 

mücadelenin sinerjisini oluþturacak en uygulamalarý veya hemen yanýndakine temel 

önemli basamaktýr. yaþam desteði ve ilk yardým uygulamalarýnda 

bulunabilmesi ancak ve ancak önceden 

AFETÝN SÜREÇ DÖNGÜSÜ alacaklarý temel yaþam desteði ve ilk yardým 

Afet bir süreç döngüsüne sahiptir. eðitimleri sayesinde mümkün ve etkili 

Yaþanýlan her anda afetin bir süreci söz olabilecektir. Bu nedenle eðitimlerin vatandaþ 

konusudur. Afet yönetim bilimine göre bu düzeyinde verilmesi yaþam kurtarýcý rol 

süreç ; 1. Müdahale, 2. Ýyileþtirme, 3. oynayacaktýr. Yine bu dönemde profesyonel 

Yeniden yapýlandýrma, 4. Hazýrlýlýk ve saðlýk personellerinin uygulayacaðý týbbi 

zarar azaltma safhalarýna bölünmüþtür. kurtarma, yaþam kurtarýcý giriþimler, tahliye 

Acil saðlýk hizmetleri bu sürecin müdahale ve týbbi organizasyon sürecin saðlýk açýsýndan 

safhasýnda yer alýr. Diðer safhalardaki en iyi baþarý düzeyinde yol almasýný 

saðlýk hizmetleri daha çok rutin ve elektif saðlayacaktýr.

saðlýk hizmetleri olarak devam edecektir. Dýþ Yardým Dönemi: Potansiyelin etkilediði 

Modern afet bilimine göre bu süreç beþ kiþi, ya   da   toplumlarýn   kendi    olanak     ve   

basamaktan oluþmaktadýr. 1. Alarm 
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kapasitelerinin aþýldýðý ve dýþ yardýma çalýþabilmeleri için öncelikle sessiz dönemde 

gereksinim duyduðu dönemlerdir. Ulusal koordinasyon ve organizasyon çalýþmalarý 

ve uluslar arasý olmak üzere iki farklý dýþ yapmalarý gerekir. Yapýlacak toplantýlarda 

yardým söz konusudur. Yaþam kurtarýcý ilk belirlenecek esaslarda yerel ve bölgesel 

yardýmlar açýsýndan saðlýk bakanlýðýnýn planlar hazýrlanmalý ve sýk aralýklarla 

Marmara depreminden sonra yaptýðý tatbikatlarla uygulamaya yönelik katkýlar 

çalýþmaya göre uluslar arasý 16 saðlýk ve saðlanmalý ve olasý sorunlar öngörülerek 

yardým kuruluþlarýnca acil yaþam giderilmelidir.

müdahalesinde bulunarak kurtarýlmýþ tek Ulusal ve uluslar arasý kaynaklar 

bir deprem maðduru vatandaþýmýz yoktur. taranarak rehber ve kaynak kitaplar, 

Acil yaþam kurtarýcý rolleri açýsýndan dýþ dokümanlar, broþürler hazýrlanmalý ve 

yardýmlarýn etkili olaný ulusal dýþ standart “kýlavuzlar” ve “algoritma” lar 

yardýmlardýr. Komþu il, ilçe ve bölgelerin oluþturulmalýdýr.

yapacaðý acil saðlýk hizmetleri yaþamsal Toplantý, seminer, panel, sempozyum 

öneme sahip olacaktýr. Bu uygulamalar ve kongreler düzenlenmeli ve birikimler 

afetin sessiz dönemlerinde yapýlacak paylaþýlmalýdýr. Bu toplantýlarda yaþanýlmýþ 

t o p l a n t ý ,  p l a n  v e  t a t b i k a t l a r l a  acý deneyimler doðrultusunda alýnan dersler 

belirlenmelidir. belirlenmeli ve olasý çözüm önerileri ile 

Rehabilitasyon Dönemi : Afetlerde kaynaklar sýk aralýklarla güncellenmelidir. 

ilk yardým açýsýndan bir ayrýcalýðý olmayan  

dönemdir. Daha çok rehabilitasyon ve AFET ESNASINDA GÖREV ALACAK 

yaþamý normale döndürme kapsamýnda PERSONEL

çalýþmalar yapýlýr. Karþýlaþýlan acil yaþam 
Herhangi bir potansiyelin aktivasyonu sorunlarý rutin hayattaki esaslar dahilinde 

sonucunda ortaya çýkan ölümcül etkinin yürütülmeye ve sis temin normal 
bertaraf edilmesinde görev alma yetkisi sadece 

zamanlardaki gibi çalýþmasýný saðlamaya 
saðlýk profesyonelleri ile sýnýrlandýrýlamaz. 

yönelik iþlemler yapýlýr. Her insan, ortaya çýkan olaðan dýþý durumun 
Sessiz Dönem : Afetin ortak insan yaþamýný sonlandýrýcý etkisine karþý bir 

bilincini yakalamak için en uygun tepki oluþturmalýdýr. Bilgi ve yetenekleri 
doðrultusunda herkes aslýnda bir “Afetlerde d ö n e m d i r.  P o t a n s i y e l l e r i n  a f e t  
Ýlk Yardým Gönüllüsü (AÝYG)” dür. Kiþiler oluþturabilme kapasiteleri, toplumlarýn 
saðlýk profesyoneli olsun olmasýn birer AÝYG sessiz dönemde yaptýklarý çalýþmalar ve 
dürler. Ancak buradaki en önemli nokta insan 

hazýrlýklara göre deðiþir. yaþamýný kurtarýcý rol üstlenirken yaþamýn 
Afet potansiyellerinin aktivasyonu sonlanmasý ya da sakat kalmasý gibi sonuçlara 

ile oluþabilecek olasý durumlarda acil sebep olunmamasýdýr. Bu nedenle ilk yardým 
esaslarýný bilmeyen kiþilerin saðlýk saðlýk hizmeti verecek kiþi, kurum ve 
profesyoneli olsun olmasýn herhangi bir týbbikuruluþlarýn bir arada belli disiplinde 
 

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý

160



2007

müdahaleden çekinmesi gerekir.

Alanda Çalýþanlar Arasýndaki Eþ Güdüm :

A F E T  E S N A S I N D A  D Ý Ð E R  
PERSONELLE EÞGÜDÜM Alanda çalýþan personellerin kendi 

Afet koþullarýnda görev alacak aralarýndaki eþ güdümü ilk yardým 
personel çok farklý meslek gruplarýndan müdahale ler in in  gerçek  d inamiðin i  
olabilecektir. Burada verilecek acil saðlýk yönlendirecek sinerjiyi oluþturacaktýr. 
hizmetlerinin en iyi düzeyde olabilmesi, bu Yapýlacak alan taramasý ve triyajýn uygun 
meslek gruplarý arasýnda kurulabilecek eþ noktaya  yönlendi r i l e rek  tah l iyen in  
güdümün baþarýsýyla doðru orantýlýdýr. baþlatýlmasý ancak ve ancak çalýþanlarýn eþ 
AÝYG, saðlýk profesyonelleri, itfaiye g ü d ü m ü  i l e  a r z u  e d i l e n  s e v i y e y i  
elemanlarý, emniyet gücü mensuplarý, yakalayabilecektir. Birbirinin planlarýný ve 
askeri birlikler, sivil savunma birlikleri, ideal sistemi bilmeyen çalýþanlarýn eþ güdüm 
arama kurtarma birlikleri, sivil toplum içinde çalýþabilmesi olasý olamayacaktýr.
kuruluþlarý, Kýzýlay öncelikli gruplarý 

oluþturacaklardýr. Kriz merkezleri, Alanda Çalýþanlar ile Merkez Yönetimler 
hükümete ait kurum ve kuruluþlar ile Arasýndaki Eþ Güdüm :
onlarýn temsilcileri eþ güdümde bulunmasý 

gereken önemli birimlerdir. Ü l k e m i z d e  y a þ a n a n  d e p r e m  
B u r a d a  e þ  g ü d ü m ü n  h e r  deneyimlerine baktýðýmýzda “Kriz Masasý” 

basamaðýnda olmazsa olmaz ihtiyaç oluþumlarý mevcuttur. Alanda gerçekleþtirilen 
teknoloj ik  i le t iþ im olanaklar ýnýn  çalýþmalarý ve çalýþanlarý yönlendirmek ve 
kullanýlmasýdýr. Ýletiþimin en modern desteklemek görevleridir. Bu merkezlerde 
olanaklarýný kullanma þansýna sahip çalýþanlar ile alanda çalýþanlar arasýnda 
toplumlar olaðan dýþý durumlara karþý kurulacak eþgüdüm çok önemlidir. Ancak 
verilecek yanýtta da en güçlü pozisyona çoðu zaman afetin “Ýzolasyon” ve “Dýþ 
sahip toplumlar olmuþtur. Yardým” safhalarýnda kurulan bu masalarýn 

Ülkemizde özellikle Marmara envanter belirsizliði, acil durum eylem planýna 
Depreminde erken dönemde mobil sahip olmayýþlýðý ve var olan planlarýn mevcut 
telefonlarýn kullanýlamadýðý, sistemlerde k o þ u l l a r ý  k a r þ ý l a y a b i l e c e k  þ e k i l d e  
aþýrý yüklenmeye baðlý kilitlenme güncellenmediði,  teknolojik iletiþim 
yaþandýðý bir acý gerçektir. Amatör ve olanaksýzlýklarý gibi  sorunlar nedeniyle  
profesyonel telsiz kullanýmýnýn önemi iþlevsiz kaldýklarý bir gerçektir.
aþikardýr. Önceden tahsis edilmiþ ve acil U l u s l a r a r a s ý  u y g u l a m a l a r  
durumlarda geçilecek bir frekansýn incelendiðinde yüksek teknolojik iletiþim 
kullanýmý eþ güdümün en önemli aþamasýný olanaklarýnýn kullanýldýðý, planlarýn sýk 
oluþturacaktýr aralýklarla güncellendiði ve çalýþma akýþ 

formatlarýnýn   önceden    belirlenerek   herkes 
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tarafýndan öðrenildiði ve kontrol formlarý ve yaþamýn devamýný saðlayan önemli 

ile kontrollü uygulandýðý iyi örnekleri giriþimlerin yapýldýðý süreçtir. Arama 

görmekteyiz. “Dispatch Center” ya da “ kurtarmada “Geç Kalýnmasý” süre gidecek 

Emergency Operation Center ” tarzý acil sakatlýklara, hastalýklara, kýsa ve bazen de  

durum yönetim merkezlerinin rutin ve uzun dönemde yaþamýn yitirilmesine neden 

olaðan dýþý durumlarda alanda çalýþanlarý olacaktýr. Yine bu dönemde önemli olan bir 

yönlendirdikleri bilimsel ve ve lojistik diðer konuda “Hatalý Uygulanan Kurtarma 

destek saðlamaktadýrlar. Giriþimleri” ne ait müdahalelerdir. Amacýn 

Ülkemizde Türkiye Acil Durum iyi olmasý yeterli deðildir. Kurtarma iþleminin 

Yönetimi Genel Müdürlüðü kurulmuþ olup modern yaklaþým esaslarýný ve uygun týbbi 

henüz olasý acil durumlarda eþ güdüm yaklaþýmý içermesi gerekir. Bir diðer önemli 

içinde çalýþabileceði ve yönlendirme konuda kurtarmanýn gecikmesine baðlý ya da 

yapabileceði kurum ve kuruluþlar ile ortak “Geç Týbbi Giriþim” e baðlý oluþacak ölümler 

çalýþma koþullarýnýn hiyerarþik ve ve sakatlýklar söz konusu olabilmesidir.

uygulama yapýsý tamamlanmamýþtýr. Burada doðru olan davranýþ mümkün 

Saðlýk Bakanlýðý 112 Acil Saðlýk olan en uygun kurtarma giriþimi hangisiyse 

Hizmetlerine ait illerdeki “Komuta onu uygulamak ve gerekirse týbbi müdahaleye 

Kontrol Merkezleri” halihazýrda alanda kurtarma iþleminden önce baþlamak olacaktýr. 

ça l ý þan lar ý  yönlendi reb i lecek  ve  Bu konuda alandaki saðlýk profesyonellerinin 

destekleyebilecek en kapasiteli yönetim kararlýlýðý, pratikliði ve hýzý çok faydalý 

birimleridir. Ülkemizde son on yýlda ciddi olacaktýr. Önemli olan yaþam kurtarýcý rolü 

aþama ve deneyim kazanmýþ olan sistem olan ilk yardým giriþimlerini uygulamaktýr. 

o las ý  afet  potansiyel ler ine karþ ý  Burada vital organlarýn yaþamsal sürecini 

oluþturulacak acil saðlýk hizmetleri destekleyecek her türlü týbbi giriþim, verilmesi 

kapsamýnda en uygun yönetim merkezi gereken ilk yardým hizmetlerinin temelini 

örneðidir. o lu þ tu r acak t ý r.  Damar  yo lu  açma ,  

Si lahl ý  Kuvvet ler,  Emniyet ,  oksijenizasyon, eksternal kanamalara tampon 

Jandarma gibi kuruluþlarýn kendi iç uygulamasý, kurtarma safhasýndan önce 

dinamiklerindeki “Harekat Merkezi” uygulanabilecek ciddi týbbi giriþimlerdir.

kapsamlý birimleri alanda çalýþan 

personelin eþ güdümünü saðlamada katký TRÝYAJ TANIMI 

saðlayan birimlerdir.

Týbbi triyaj, savaþ alanýndaki yaralý askerlerin 

ARAMA KURTARMA ESNASINDA a c i l  b a k ý m  ö n c e l i ð i n i  t a n ý m l a m a  

SAÐLIK HÝZMETLERÝ gereksiniminden doðmuþtur. Hasta önceliðini 

Afetlerde ilk yardýmýn en önemli anýdýr. belirleme ve en ciddi yaralanana öncelikli acil 

Çoðu týbbi müdahalenin gerçekleþtirildiði bakýmý  saðlam a  düþüncesi   1800'lü   yýllarýn
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baþýnda Fransa'da uygulanmýþ ve Fransýzca kullanýlmamasý düþünülen olgulardýr.

ayýrt etmek anlamýna gelen “trier” NATO harf skalasýný tercih etmektedir. 

fiilinden türemiþtir. Bu Fransýzca kökenli Harf skalasýna göre NATO  kýrmýzý renk yerine 

kelime “seçim” anlamýna gelmektedir. T 1, sarý renk yerine T 2, yeþil renk yerine T 3, 

Napolyon'un ordusunda görev yapan bir siyah renk yerine T 4 kodlarýný kullanmaktadýr.  

cerrah olan Baron Dominique Jean Larrey Bazý disiplinler renk veya harf yerine resim 

tarafýndan geliþtirilmiþ ve uygulanmýþtýr. skalasýný tercih etmektedirler. Tavþan kýrmýzý, 

Afet potansiyellerinin aktivasyonu Kaplumbaða sarý, Haç siyah renk yerine 

sonrasýnda yapýlmasý gereken en önemli kullanýlmaktadýr.

iþlem yaralýlarýn sýnýflandýrýlmasý, yani Aslýnda hepsinde amaç aynýdýr. 

triyajdýr. Yaralýlarýn sýnýflandýrýlmasý Ülkemizde son dönemde yoðun olarak renk 

karmaþýk bir iþlem olup, bu konuda özel skalasý tercih edilmektedir. Bazý disiplinler 

eðitim ve deneyim gerektirir. Bu iþlemden r enk  ska la s ýnda  b i r  de  mav i  kod  

tek bir kiþinin sorumlu olmasý daha uygun kullanmaktadýrlar. Mavi kod yaþama þansý çok 

olup, diðer elemanlar bu kiþinin emri düþük ya da birkaç dakika içinde yoðun ve çok 

altýnda çalýþmalýdýrlar. Triyaj sürekli ve karmaþýk tedavi gerektiren olgular için 

devamlý bir iþlemdir. Yaralýnýn ulaþtýrýldýðý kullanýlmaktadýr. Çok sayýda yaralý olduðunda, 

her týbbi basmakta yenilenmelidir. Baþlýca, Mavileri kurtarmak pahasýna kaynaklar 

olay yerinde, nakil esnasýnda ve acil tüketiliyorsa ve sarýlarýn ölme olasýlýðý ortaya 

serviste yapýlan giriþimler sýrasýndaki çýkýyorsa öncelik deðiþtirilir ve sarý ikinci 

triyaj olarak sýnýflandýrýlabilir. öncelik olur, mavi üçüncü sýraya geçer. 

2005 yýlý Nisan ayýnda Ýsrail'de yapýlan 

TRÝYAJ KODLAMASI “NATO Advanced Research Work Shop on 

Mass Casualty Situation” toplantýsýnda triyaj 

Uluslararasý Acil Týp Birliðinin gruplarý üzerinde yapýlan çok farklý 

sýnýflandýrmasýna göre triyaj için renk uygulamalara bir son verilmeye çalýþýlmýþtýr. 

skalasý kullanýlmaktadýr. Kýrmýzý acil ve Triyaj grubu olarak; 1. Stabil olmayan acil 2. 

öncelikli tahliyesi gereken olgulardýr. Sarý Stabil acil 3. Acil olmayan 4. Ümit vaat 

renk kodlu yaralýlar bekleyebilir ve etmeyen, þeklinde sýnýflandýrmasýný Kitlesel 

yaþamsal fonksiyonlarý devam eden Ya r a l a n m a l a r d a  T ý b b i  G i r i þ i m l e r  

yaralýlardýr. Yeþil kodlu yaralýlar ise týbbi Yönetmeliðine yerleþtirilmiþtir.

müdahalenin acilen uygulanmadýðý Bize göre de ülkemizde renk skalasý 

durumlarda yaþamsal bir deðiþikliðin uygulamasýnýn devamý ve renklerin “1. Stabil 

gerçekleþmesinin beklenmediði olgulardýr. olmayan Acil, 2. Acil, 3. Acil Deðil, 4. Ölü / 

Siyah renk kodu ise ölmüþ ya da Ölmekte olan” olarak  algýlanmasý 

muhtemelen ölmesi beklenen, herhangi bir uygulamasý ortak uygulama þekli olmalýdýr.

týbbi giriþim için emek, zaman ve malzeme 
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Hastalarýn büyük çoðunluðunda yerel Bu süreçler sýrasýnda yaþam ile ilgili bir risk 

hastanede yapýlacak týbbi yardým yeterli ortaya çýkmaz.  

olacaktýr, nadiren ileri basamaklar 

gerekecektir. Hekimler kendilerinin ve Acil Deðil ( Yeþil  T 3- Yaya  Non 

kurumlar ýn ýn  ye te r l i l ik le r in i  iy i  Urgent) :Benign yaralanmasý olan ve ilk 

bilmelidirler. Bu durum hangi hastalarýn o muayene ya da yara bakýmýndan sonra kendi 

saðlýk kurumunda kalabileceðini ve kendine eve ya da bir toplama noktasýna 

hangilerinin ideal bir týbbi yardým için sevk gidebilecek olanlar. Durumlarýnda solunum 

edilmeleri gerektiðinin ayýrýmýna yardýmcý ve dolaþýma yönelik herhangi bir risk mevcut 

olacaktýr.  Hastanýn nakline karar deðildir.

verilmiþse, tanýya yönelik araþtýrmalar Ölü ya da aþýrý aðýr (umutsuz) 

(peritoneal lavaj, bilgisayarlý tomografi yaralýlar (Siyah  T 4  Haç  Expectant) : Bu 

vb.) ile zaman kaybetmemelidir. yaralýlar o anda tedavi edilemeyecek kadar 

aðýr ya da yaþama olasýlýklarý olamayan ya da 

YARALANMA BÝÇÝMLERÝNE GÖRE çok düþük olan yaralýlardýr.  Kurtarma ve 

TRÝYAJ SINIFLAMASI ilkyardým olanaklarý, yaralý sayýsý ve daðýlýmý 

da gözönünde tutularak bu triyaj grubu 

Stabil olmayan Acil ( Kýrmýzý  T 1-  üzerinde yoðunlaþtýrýlmamalýdýr.  Basit 

Tavþan  Unstabil Urgent) : Solunum ve önlemler ve analjezik medikasyonla yetinilir.

do laþ ýma yöne l ik  deðer lendi rme 

parametrelerinde anstabilite vardýr. TRÝYAJ KARTI

Müdahale edilmediðinde kýsa sürede Ülkemizde ve uluslar arasý örneklerde 

kaybedilebilecek yaralýlardýr. Solunumun bir çok farklý dizayn edilmiþ triyaj kartlarý 

ve dolaþýmýn saðlanmasý için ilk fýrsatta mevcuttur. Oto kopili, tek nüshalý, renkli, 

yaþam destek iþlemleri gereklidir.  siyah beyaz, plastik kaplý, kaðýt, telli, ipli vs bir 

Kurtarma sýrasýnda bir hekim ya da çok çeþitte baskýsý mevcuttur. Hemen hemen 

paramedik eþliðinde olmasý gereken ve hepsinde de yaralýya ait kimlik bilgileri ve 

mutlak öncelik tanýnacak yaralýlar sýnýfýdýr. triyaj öncelik sýrasýný gösterir kanaat bölümleri 

mevcuttur. Ülkemizde Saðlýk Bakanlýðýnýn 

Stabi l  Ac i l  (  Sar ý   T 2 -   Acil Saðlýk Hizmetleri kapsamýnda kullandýðý 

Kaplumbaða  Urgent) : Durumlarý acil triyaj kartý örneði içerik ve kullaným kolaylýðý 

olan hasta/yaralýlardýr. Yaþamsal solunum açýsýndan önerilebilir yeterliliktedir. Kullaným 

ve dolaþým deðerleri stabildir. Bu yaralýlar ciddiyeti ve disiplini ile saðlayacaðý 

i ç i n  a c i l  h e m þ i r e l i k  t e d a v i s i  yararlýlýklar yaþamsal öneme haizdir. 

yeterlidir.Kurtarma geciktirilebilir. Triyajý yapýlmýþ yaralýnýn, deðiþik 

Kurtarma sýrasýnda hekimin eþlik etmesi basamaklarda önceliðinin belirlenmesi için 

gerekmez. Cerrahi tedavi geciktirebilir.  görünür bir þekilde iþaretlenmesi gerekir.   
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Ne var ki kurumlar ve uluslararasý ortak bir yardýmý ile de çaðrý yapýlabilir. Yürüyebilen 

iþaretleme kodu geliþtirilememiþtir.  Ticari yaralýlarýn “Yeþil Alana” gitmesi istenir. 

olarak satýlan METTAG sisteminde üst Yürüyebilenler içinde yaralý olmayanlarýn 

üste, biri üstten yýrtýlýnca alttaki görülen diðer sað kalan yaralýlarýn kabul edileceði 

dört renk vardýr.  Bunun yararý, gereken merkezlerde yardým etmeleri istenir.

yerlerde yaral ýnýn tr iyaj  s ýnýf ýný  START yönteminde ikinci aþamada 

yükseltmek için bir alttaki renge yapýlmasý gereken iþ yaralýnýn solunumunun 

geçilebilmesi, ama (evrensel kural olan) olup olmadýðýný kontrol etmek olmalýdýr. 

geriye dönülememesidir. Solunumunun olmadýðýna karar verilirse 

derhal hava yolu düzenlenmeli ve solunumu 

START yeniden kontrol edilmelidir. Solunumu yine 

Simple Triage and Rapid Treatment, yoksa “Ölü” kabul edilmeli ve alanda olduðu 

Basit Triyaj ve Hýzlý Tedavi gibi býrakýlmalýdýr. Solunumu var ise öncelikli 

Özellikle çok sayýda hasta/yaralýnýn kurtarýlmasý gereken yaralý olarak belirlenmeli 

söz konusu olduðu koþullarda eldeki ve derhal “Kýrmýzý Alana” alýnmalýdýr.

mevcut kaynaklarýn en faydalý kullanýmý Yaralýnýn solunumu varsa START 

amacýyla alanda yapýlacak triyaj iþleminin yönteminde yapýlmasý gereken üçüncü iþlem 

önerilen algoritmidir. 1984' ten beri Solunum sayýsýnýn hesaplanmasýdýr.  

kullanýlmaktadýr. Acil durumlarda acil týp Solunumu var olan yaralýnýn dakikadaki 

personeli ve bu konuda daha az eðitimli solunum sayýsý 10 'dan az ya da 30'dan fazla ise 

bireyler tarafýndan uygulanabilen bu triyaj öncelikli kurtarýlmasý gereken yaralý olarak 

sistemi California Orange County'deki acil belirlenmesi ve derhal “Kýrmýzý Alana” 

servislerde kullanýlmak üzere Newport alýnmasý gerekir. 

Beach California'daki Hoag Hospital Solunum sayýsý 10  29 ise nabýz sayýsý 

tarafýndan geliþtirilmiþtir. Aslýnda bakýlmasý gereken üçüncü basamaktýr. Radyal 

depremlerden sonra itfaiyeciler tarafýndan / Carotis nabzýn yokluðu durumunda ya da 

uygulanmak üzere geliþtirilmiþse de tren 120/dk'dan daha fazla olduðu durumlarda 

kazalarý ya da otobüs kazalarý gibi kitlesel yaralýnýn öncelikli kurtarýlmasý gereken yaralý 

yaralanma durumlarýnda da etkin olmuþtur. olarak kabul edilmesi ve derhal “Kýrmýzý 

START yaralýlarýn yürüyebilme durumlarý, Alana” alýnmasý gerekir. Nabýz sayýsý 120'nin 

solunum ile kapiller perfüzyon durumu ile altýnda ise bu yaralý bekleyebilir yaralý olarak 

bilinç durumlarýný deðerlendirerek bir kabul edilmeli ve “Sarý Alana” alýnmalýdýr.

sýnýflama yapar. Kapiller dolma testi nabýz sayýsýna alternatif 

START yönteminde yapýlmasý bir testtir. Ancak özellikle soðuk ve karanlýk 

gereken ilk iþ alanda bulunan yaralýlarýn ortamlarda deðerlendirilmesi çok zordur. 

yürümesini istemektir. Bu amaçla yüksek Ancak uygun koþullarda deðerlendirmeye 

sesle seslenilebileceði gibi megafon alýnýrsa  2  saniyenin  üzerinde ki  dolma süresi
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yaralýnýn öncelikli kurtarýlmasý gereken 

yaralý olarak kabul edilmesini ve “Kýrmýzý 

Alana” alýnmasýný gerektirir.

JUMP START

Pediatrik yaþ grubunda triyajý yürüten 

kiþiler duygusal olarak travmatize 

olabilmektedirler. Çocuk yaþ grubunda 

triyaj daha da zordur. Etkin triyajýn 3. Özellikle soðuk bir ortamda kapiller 

yapýlmasý güçleþir. Bu yüzden yaralý dolum periferik hemodinamik durumu tam 

çocuklarýn kategorileri bir üst sýnýfa anlamýyla gösteremeyebilir.

taþýnabilmektedir. Günümüzde çocuk ve 

e r i þ k in l e r  a r a s ýndak i  f i zyo lo j i k  4. Periferik nabýz palpe edilebiliyor ise, 

deðiþ ik l ik le r i  göz  önünde  tu tan  bilinç durumu deðerlendirilmelidir. Eðer en az 

yayýnlanmýþ ya da geniþ kullaným alaný yaralanmýþ olan ekstremitede periferik nabýz 

bulmuþ bir kitlesel yaralanma triyaj sistemi alýnamýyor ise yaralý acil olarak nakilu 

mevcut deðildir. Ancak pediatrik yaþ grubu gerektiði için kýrmýzý ile iþaretlenir ve devam 

için fizyolojik farklýlýklarý da göz önüne edilir.

alan, saðlam fizyolojik temellere oturan 

yeni triyaj yönergeleri bu iþin duygusal 5. 1-8 yaþ arasýndaki çocuklarda: Bir 

yükünü en aza indirgeyebilmeyi de yaþýn altýndaki çocuklarýn hareket etmesi yani 

amaçlamaktadýr. ambulatuar olmasý beklenemez. Bu yaþ 

grubundaki yaralýlar JumpSTART ile 

P e d i a t r i k  y a þ  g r u b u n d a  o l a s ý  deðerlendirilmeli ve görünürde herhangi bir 

problemler yaralanma olmadýðý ve yaralýnýn kriterleri tam 

a n l a m ý y l a  “ b e k l e y e b i l i r ”  o l a r a k  

1. Apnesi olan bir çocuðun primer deðerlendirildiðinde yaralý ambulatuar kabul 

solunum yolu patolojisi olmasý olasýlýðý edilmelidir. 8 yaþýndan büyük çocuklarda 

eriþkin yaþ grubuna göre daha fazladýr. fizyolojik durum ve özellikle havayolu 

Dolaþým kýsa bir süre daha devam eder ve problemleri eriþkin yaþ grubuna benzer 

yaralý çocuk kurtarýlabilir durumdadýr. özellikte olmaya baþlar.

2. Solunum hýzýnýn >,< 30 olarak 6. Yaralý spontan nefes alýyor ise 

sýnýflamasý çocuk yaralýlar için yaþa baðlý solunum hýzý kontrol edilmelidir.Yaralý apnede 

olarak “over” ( fazla) ya da under (az) triyaj ise ya da çok düzensiz bir solunum var ise 

yapmaya neden olabilir. havayolu pozisyon deðiþikliði yapýlarak 

açýlmalýdýr.Eðer pozisyon deðiþikliði spontan 

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
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>6 yaþ 30 

 

166



2007

solunumu geri getiriyor ise yaralý acil AFETLERDE TIBBÝ ÝLETÝÞÝM

olarak nakilu gerektiði için kýrmýzý ile 

iþaretlenmelidir. Afet potansiyellerine karþý konulacak 

her türlü tepkinin sinerjik ve optimal kullanýmý 

7. Solunum hýzý 15-40/dk ise için iyi bir haberleþme teknolojisi, aðý ve planý 

(kabaca 2  4 saniyede bir solunum), olmalýdýr. Bu amaçla sözel ve megafon 

dolaþým kontrol edilmelidir. yoluyla alanda ilkel iletiþimi kullanmak yarar 

saðlayabildiði gibi uzak mesafeli iletiþimlerin 

8. Solunum hýzý <15 ya da >40/dk ise saðlanmasý gereken durumlarda telli ve telsiz 

(2 saniyede bir solunumdan daha yavaþ) ya iletiþim cihazlarý önem kazanmaktadýr. 

da düzensiz ise yaralý acil olarak nakilu Özellikle büyük bir bölge de etkisini gösteren 

gerektiði için kýrmýzý ile iþaretlenmelidir. deprem gibi potansiyellerin ardýndan ortaya 

çýkan iletiþim kirliliði sistemi týkayabilmekte 

9. Mental durumu deðerlendirmek ve iþlevini yok edebilmektedir. Bu nedenle 

için AVPU kullanýlmalýdýr. Küçük özellikle uydu baðlantýlý büyük iletiþim 

çocuklarda sözlü uyarýya yanýt bilinç þebekelerinin önceden hazýr tutulmasý gerekir. 

durumunun deðerlendirilmesi için uygun Ýhtiyaç duyulduðunda en kýsa sürede 

deðildir. kurulabilmeli ve önceden yapýlan planlamalar 

Alert: Yaralýnýn gözleri açýktýr ve doðrultusunda net work çalýþtýrýlmalýdýr. 

spontan olarak konuþabilir ya da ses K ü ç ü k  m ü d a h a l e  e k i p l e r i n i n  i ç  

çýkarabilir durumdadýr. organizasyonlarýnda beeper ve pager gibi 

Verbal ( sözlü uyarý): Gözünü aç mesaj cihazlarý kolaylýk saðlayacaktýr. Burada 

komutuna yanýt verebilir. önemli olan alarm safhasýnda iletilecek 

Pain (aðrý): Aðrýlý uyarana yanýt mesajlarýn sahiplerinin ve kiþisel bilgilerinin 

verebilir. acil durum ya da harekat merkezlerinde 

Unconscious: Yaralý her türlü bulunmasýný saðlamak olmalýdýr. Saðlýk 

uyarana yanýtsýzdýr. personeli bu cihazlarýn ve kullaným ilkelerinin 

eðitimini önceden almýþ olmalýdýr. Ayný 

10. Yaralý çocuk alert ise, sözlü frekansta ortak tanýmlamalar ve uygulama 

uyarýya yanýt veriyor ya da aðrýlý uyarana akýþlarýný kullanabilen topluluklar esas amaca 

uygun yanýt veriyor ise, bekleyebilir y ö n e l i k  s i n e r j i y i  d a h a  k o l a y  

durumdadýr. oluþturabileceklerdir.  SÖZEL, MEGAFON, 

TELSÝZ, RADYO, TELLÝ, MOBÝL (CEP, 

11. Yaralý çocuk aðrýya uygun yanýt UYDU,TUYT), BEEPER,  PAGER

vermiyor ya da hiçbir yanýt veremiyor ise 

acil olarak nakil gerektiði için kýrmýzý ile 

iþaretlenir.
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OLAY YERÝ YÖNETÝMÝ ulaþan ilk kiþi tarafýndan yapýlmalýdýr. Bu kiþi 

KOMUTA YAPISI tarafýndan ADYB' ne bilgi aktarýmý 

yapýlabilirse sistem kendini algoritmalarý 

Ülkemizde afetlere yönelik mevzuat ýþýðýnda devreye sokacaktýr. Ancak ülkemizde 

komuta yapýsýný mülki amirliklere ve baðlý genellikle ilk haber alan ve bu haberi ilgili 

birimlerine vermiþtir. Oluþturulacak kriz kurumlara ileten birimler emniyet güçleridir. 

masalarý tarafýndan olay yeri yönetiminin Emniyet güçleri tarafýndan ADYB'lerine ya da 

gerçekleþtirilmesi hedeflenmektedir. Oysa ortak frekans kullanýmý saðlanarak acil saðlýk 

yürürlükte bu hedefe  ulaþmak olasý hizmetlerine bildirilmelidir. Bu aþamadan 

deðildir. Kriz masalarý sadece envanter ve sonra olay yeri yönetimi uzaktan ADYB'ne 

istatistiki bilgilerin ve lojistik ihtiyaçlarýn baðlý sürdürülmelidir.  

geç dönemdeki karþýlanmasýný saðlamaya ADYB tarafýnda olay yerine gönderilen 

çalýþmaktadýr. Bazen kriz masalarýnýn ilk ambulans ve ekibi “Olay Yeri Komutasýný” 

kendileri fonksiyonel olarak krize neden üstlenir. Olayýn ilk keþifini gerçekleþtirerek 

olmaktadýr. ortam ve olay hakkýnda ADYB' ne bilgi aktarýr. 

Ülkemizde 112 Acil  Saðlýk Olayýn gerçekleþtiði yer, yaralý sayýsý, alanýn 

Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezleri coðrafik özellikleri, güvenlik koþullarý, 

yapýlanmasýna benzer “Acil Durum etkenin varlýðý, yollarýn durumu ve kaç 

Yönetim Birimleri (ADYB)” ne ihtiyaç ambulans ve ekibinin daha gerekli olduðu 

duyulmaktadýr. Olasý büyük çaplý olaðan hakkýnda yaptýðý keþif bulgularýný ADYB' ne 

dýþý durumlarda olay yerinin komutasý iletir ve yardým ister. Bu esnada alana gelen 

ancak bu þekilde idealize edilebilecektir. yardýmcý ambulans ve ekiplerinin alan triyajý 

Bu merkezlerin Türkiye'ye özgü bir ve naklinin gerçekleþtirilmesini   saðlar. Tüm 

y a p ý l a n m a d a  d e s t e k l e n m e s i  v e  geliþmeleri ADYB' ne aný anýna rapor eder. 

ge l i þ t i r i lmes i  k i t l e s e l  o l ay l a r ý n  Olay yerini en son terk eder.

yönetiminde son derece yararlý olacaktýr.

Alanda çalýþan personel ve birimlerin O D D  Y Ö N E T Ý M  M E R K E Z Ý  

yönetimi tamamýyla bu ADYB' lere (EMERGENCY OPERATION CENTER)

baðýmlý ve hiyerarþik yapýlanma içinde yer 

almasý gerekir. Acil saðlýk hizmetlerinin bu Ülkemizde 112 Acil Saðlýk Hizmetleri, 

merkezler ýþýðýnda sunulmasý kitlesel Komuta Kontrol Merkezi olarak çalýþmaktadýr. 

yaralanmalarda optimal fayda saðlayýcý Ancak bazý yurt dýþý örneklerinde görüldüðü 

uygulama olacaktýr. üzere itfaiye ve emniyet güçleri ile birlikte 

iþleyen bir yönetim merkezimiz yoktur. 

OLAY YERÝ YÖNETÝMÝ Özellikle þehir içi küçük çaplý kitlesel 

olaylarýn yönetilmesinde çok önemli rol oynar. 

Olay yerinin yönetimi olay yerine 
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Yine NBC ajanlarý ile gerçekleþen kitlesel birbirinden ayrýlmýþ birkaç farklý alan 

hastalanma olaylarýnda sýcak zona oluþturulur.

girmeden olayýn uzmanlar tarafýndan 

saðlýklý bir þekilde deðerlendirilebileceði Triyaj Alaný :

bir zemine olanak saðlamaktadýr. TUN'nýn giriþ bölgesine yakýn olan ve 

Bölgedeki tüm saðlýk kuruluþlarýnýn ulaþan yaralýlarýn triyajý ve sýnýflandýrýlmasý 

ve eþ güdüm içinde çalýþýlacak diðer için kullanýlan alandýr.  Bu bölgeye canlý 

kurumlarýn envanter  bi lgi leri  ve olarak ulaþan yaralýlar burada kayda geçilir, 

güncellenmeleri saðlanmalý, bilgisayar bir triyaj hekimi tarafýndan sýnýflandýrýlýr, 

teknolojisinin olanaklarý ile donatýlmýþ özellikle stabil olmayan aciller (kritik 

ileri düzey sisteme ait avantajlarýný yaralýlar) ayrýlýr ve yaralýlar, yaralanma 

kullanmalýdýr. derecelerine uygun, önceden belirlenmiþ 

alanlara gönderilir.  Ölü olarak ulaþanlar 

T I B B Ý  U Ç  N O K T A  kayda geçilir ve daha sonra tanýmlamayý 

OLUÞTURULMASI kolaylaþtýrýlacak belge ve cisimler ile birlikte 

ayrý bir alana gönderilir.

Kitlesel yaralanma yerinde olan ve 

buraya ulaþan öncü ekipler ilk fýrsatta olay Stabil olmayan Aciller Alaný :

yerinde uygun bir týbbi acil yardým noktasý Stabil olmayan acil alanýnda özellikle 

oluþtururlar; buraya “Týbbi Uç Nokta” yaþam destek iþlemleri yapýlýr;  hava yolunun 

(TUN) denilir.  Bu bölge olay yerine açýlmasý, gerekiyorsa ventilasyon, dýþa olan 

yeterince yakýn, fakat olay yerinin primer kanamalarýn kontrolü,  pnömotoraks 

yansýmalarýndan da etkilenmeyecek kadar dekompresyonu, intravenöz sývýlar, analjezi 

uzak olmak zorundadýr.  Yola yakýn olmasý gibi.  Bütün yapýlanlar ve fizik muayene 

ve böylece ambulanslarýn yanaþabilmesi bulgularý kaydedilir.  Buradaki ilk iþlemlerden 

tercih nedenidir.  Uygun bir bölgeyse, ayný sonra ve nakil olanaklarýna göre yaralýlar nakil 

zamanda helikopter inebilecek kadar geniþ alanýna taþýnýr.

bir boþ ve düzlük alan da olmalýdýr.  Uygun 

deðilse, helikopterler için baþka bir yerde Stabil Aciller Alaný : 

“Vertikal Kurtarma Alaný” (VKA) Aciller alanýnda yaralar sarýlýr, kýrýklar 

oluþturulur.  TUN için, felaketin boyutuna immobilize edilir ve soðuktan yaralýlar 

paralel olarak, var olan bir ya da birkaç bina korunur.  Bütün klinik bulgular ve yapýlanlar 

ya da kurulabiliyorsa çadýrlar kullanýlýr ya kaydedilir.  Bu süre içerisinde yaralýnýn 

da açýk bir alanla yetinilir.  Bu nokta esas anstabil acil olduðu saptanýrsa bu bölgeden 

olarak yaralý toplama, triyaj ve anlýk aciller anstabil acil alanýna nakli yapýlýr.  Deðil ise, 

için tedavi bölgesi olarak kullanýlýr.  Bu komuta merkezinin yönlendirmesi ýþýðýnda 

amaçla, TUN içerisinde mümkünse nakil alanýna taþýnýrlar.  
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Nakil Alaný : ulaþtýrýlýrlar.  

Nakil alanýna ulaþan her yaralý ile Hastanýn tedavisindeki sonucun baþarýsý, 

ilgili bilgi ADYB' ne bildirilir. Buradan yaralanma ile kesin tedavinin yapýlacaðý saðlýk 

nereye gönderileceði ve hangi yöntemle kurumuna ulaþtýrýlma arasýnda geçen süre ile 

gönderileceði konusunda bilgi istenir.  orantýlýdýr. Hastaneler arasý nakil süresi: 

Nakil alanýndan yaralýlar yaralanma mesafe, nakil imkanlarý, yerel hastanenin 

aðýrlýklarýna ve önceliklerine göre elde olanaklarý ve hasta emniyetli bir þekilde 

olan araçlarla ADYB' nin vereceði bilgiler nakledilmeden önce gerekli müdahalenin 

ýþýðýnda tedavi merkezlerine taþýnýrlar.  Ýlk derecesi ile orantýlýdýr. Ýlk giriþimin yapýldýðý 

baþta alýcý hastanelere göre ayýrým saðlýk kuruluþunda, hayatý tehdit eden 

yapýlmaz. yaralanmalar, imkanlara göre, operatif veya 

nonoperatif olarak stabilize edildikten sonra 

Tedavi Merkezi : sevk edilmelidir. Hastanýn nakli öncesi bir 

Çok sayýda yaralýnýn olduðu büyük giriþim yapýlmasýna mutlaka bir cerrah karar 

f e l a k e t l e r d e  t e d a v i  m e r k e z l e r i  vermelidir. Spesifik yaralanmalarý olan, 

oluþturulabilir.  Tedavi merkezi genellikle politravmalý hastalar (özellikle kafa travmasý 

bir hastane, bütün bölge tahrip olmuþsa olanlar) ve yüksek ivmeli yaralanmalarý olan 

çadýr ya da o anda kurulmuþ geçici askeri hastalar bir travma merkezine nakil için en 

hastanelerdir.  O anda yeni kurulan bir uygun adaylarý oluþtururlar. Alkol ve 

saðlýk merkezi ise mutlaka bir havaalaný, uyuþ turucu  kul lan ýmý ,  aðr ý  eþ ið in i  

tren istasyonu ya da trafik noktasýna yakýn deðiþtirebileceðinden ve fizik bulgularý 

bir yere konuþlandýrýlmalýdýr.  Burada gizleyebileceðinden, mutlaka ayýrt edilmesi 

temel acil cerrahi, acil gerekebilen yoðun gereken bir durumdur. Ayný kazada bir diðer 

bakým, bazen radyoloji ve laboratuvar kiþinin ölümü travmanýn þiddeti hakkýnda bilgi 

tetkikleri yapýlabilir durumda olmalýdýr.  verebilir ve olasý gizli lezyonlar yönünden 

Böyle bir merkezin genel organizasyonu uyarýcý olabilir.

bir TUN'ya benzer þekildedir; giriþte triyaj 

alaný, ardýndan bir yoðun bakým alaný, NAKÝL

cerrahi alan ve nakil alaný vardýr.  Tedavi Yaralýlarýn nakilu afet potansiyelinin 

merkezinin amacý, yaralýlarýn durumunu oluþturduðu ortamýn koþullarýna ve yaralý 

stabilize etmek ve daha uzun ulaþým s a y ý s ý n a  g ö r e  d e ð i þ i k  þ e k i l l e r d e  

sürelerine olanak verecek duruma gerçekleþtirilmelidir. 

getirmektir.  Buradaki ilkyardým ve gerekli 

tedavi iþlemlerinden sonra yaralýlar nakil NAKÝL KARARI

alanýna ve buradan da yaralanma Kuzey Amerika ve Kanada gibi 

derecelerine uygun arka plandaki ülkelerde tercih edilen sistem yaralýnýn en 

hastanelere kesin tedavileri  için uygun  koþullarda  derhal hastaneye naklini ön
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görmektedir. Bu yöntem “Scoop and deðerlendirilebilmesi gerekir. Eldeki nakil 

Run” yaklaþýmý olarak ifade edilmektedir. olanaklarý nelerdir ? Kara,  hava ve deniz 

Avrupa yaklaþýmý ise olanaklarýn alandaki araçlarý ile nakil gerçekleþtirilebilir. Felaket 

yaralýya öncelikle ulaþtýrýlmasýný ve düzeyinde yaþanan afetlerde komþu 

y a r a l ý n ý n  s t a b i l i z a s y o n u n u  bölgelerden gelecek kara ambulanslarý ile 

gerektirmektedir. “Stay and Play” hava ve deniz ambulanslarýnýn envanteri, ilk 

yaklaþýmý olarak kabul edilen görüþtür. Her yanýtý verme planlarý, afet bölgesinde çalýþma 

iki görüþ arasýndaki tartýþmalar henüz bir koþullarý ve planlarý önceden çalýþýlmalýdýr. 

ç ö z ü m e  k a v u þ t u r u l a m a m ý þ  v e  Tatbik edilmelidir. 

yaklaþýmlarýn birbirine üstünlükleri Her bir ambulans aracý personeli afet 

açýsýndan bir sonuca varýlamamýþtýr. Ancak koþullarýnda gerçekleþtirecekleri nakillerý 

çok sayýda yaralýnýn olduðu ve yaþamsal hangi hastanelere yapacaðýný bilmelidir.  

süreçlerin her an kötüye gidebildiði Alanda çalýþan ve alan yöneticisi olan kiþi 

ortamlarda yeni bir yaklaþým türü nakile uygun yere yönlendirmelidir. 

önerilmiþtir. “Save and Run” ya da Ambulanslar yaralýlarý hangi merkeze 

“SAVE+R” yaklaþýmý adý verilen bu götürmeleri gerektiði bilgisini alanda çalýþan 

uygulamada yaralýnýn yaþam kurtarýcý ve olayý yöneten kiþiden almalýdýr. ADYM'leri 

iþlemleri derhal yapýldýktan sonra hýzlý bir ile olay yeri yönetici arasýnda sürekli 

þekilde nakilu ve nakil esnasýnda kurulacak bir iletiþim ile nakilin hangi 

tedavisinin devamý ön görülmektedir. Bu hastaneye gerçekleþtirileceði belirtilmelidir. 

nedenle bazý kaynaklarda “Save and ADYM ise afet potansiyelinden etkilenmemiþ 

Treatment and Run” þeklinde de alanda hizmet verebilir hastane ve personel 

isimlendirilebilmektedir. Ülkemizin envanterini güncel tutmalý ve kullanýma 

deneyimlerine de uygun ve tarafýmýzdan da sunmalýdýr.

koþullarýmýza ve afet koþullarýna en uygun Olay yerinden alýnan yaralýlar yapýlan 

y a k l a þ ý m  t a r z ý  o l d u ð u  triyaja göre nakile tabi tutulmalýdýrlar. Yeþil 

deðerlendirilmektedir.. kodlu yaralýlarýn mümkün olan en uzak 

hastaneden yararlandýrýlmalarý gerekir. Bu 

N A K Ý L  A R A Ç L A R I  V E  yaral ý lar ýn  en yakýndaki  hastaneye 

TAHLÝYE ZÝNCÝRÝ alýnmamalarý  gerekir.  En yakýndaki 

hastaneden öncelikle sadece kýrmýzý ve 

A f e t  k o þ u l l a r ý n d a  s a ð l ý k  a r d ý n d a n  s a r ý  k o d l u  y a r a l ý l a r ý n  

organizasyonlarý içindeki en önemli yararlandýrýlmalarý saðlanmalýdýr.

konulardandýr. Çok sayýda yaralýnýn 

alandan nakli ve tedavilerinin geçen süre 

iç indede devam edebi lmesi  iç in  

o l a n a k l a r ý n  i y i  o l m a s ý  v e  i y i  

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý

171



2007

HASTANE ACÝL SERVÝSLERÝ AFET sýnýrlarý içinde yer alan tüm acil servislerin 

PLANI koordinasyonu amacýyla oluþturulmuþtur. 

Yetki sýnýrlarý içinde yer alan saðlýk kuruluþlarý 

KURUMSAL ve kurumlarýnýn afet potansiyellerine karþý 

Her hastane acil servisi büyüklüðü oluþturacaklarý yanýtta birliktelik ve uygulama 

ve olanaklarý ne olursa olsun kurumsal afet algoritmleri hazýrlamalý ve yýlda en az bir kez 

p l an l amas ýn ý  yapma l ýd ý r.  Kend i  olasý tehdit risklerine yönelik senaryolar 

bünyesinden kaynaklanabilecek afet altýnda tatbikatlar düzenlemelidir.

potansiyellerine karþý hazýr olmak 

zorundadýr. Ayný zamanda dýþarýdan nakil HASTANE AFET PLANLARI

edilen yaralýlarýn “Acil Servis Giriþinde HEICS (HOSPITAL EMERGENCY 

Triyajý” ve “Acil Servisten Hastane Ýçine INCIDENT COMMAND SYSTEM)

Nakil Organizasyonu” konularýnda 

önceden planlar yapmýþ ve uygulamalý • 1980 ' l i  y ý l la rda  ABD'nin  

tatbikinde olasý aksaklýklarý gideriyor California eyaleti hastanelerinde olaðanüstü 

olmasý gerekir. durumlarda kullanýlmak üzere ayný eyaletin 

Her acil servisin afet koþullarýna dair EMS (Emergency Medical System = Acil Týp 

“Afet Planlarý” var olmalýdýr. Ve mutlaka Sistemi) yönetimi tarafýndan Incident 

bir bünyesinde “Ýletiþim Merkezi” Command System adý altýnda felaket 

kurmalýdýr. Afet koþullarýnda acil durumlarýnda hastane içi  acil durum 

servislerde yaþanýlan kargaþanýn, halkla organizasyonu metodolojisi oluþturulmuþtur. 

iliþkiler dinamiðinin ve ilgili kiþi, kurum ve Bölgedeki saðlýk kuruluþlarýna gerekli 

kuruluþlar ile saðlanacak irtibatýn tesis dökümanlar ve formlar daðýtýlmýþtýr. 

edileceði ve olasý kalabalýklarýn yaralýlara Olaðanüstü bir durum halinde, bu plan hemen 

ver i lecek azi l  saðl ýk  hizmet inin  devreye sokulmaktadýr. Yaþadýðýmýz 17 

engellenmemesini saðlanacaðý bir yer Aðustos 1999 ile 12 Kasým 1999 depremleri ve 

olacaktýr.. geçmiþte ülke çapýnda oluþan felaketler 

sonrasý yaþadýðýmýz deneyimler bizleri felaket 

ASKOM organizasyonu konusunda bir arayýþ içine 

A c i l  s e r v i s l e r i n  k e n d i  i ç  itmiþtir. Bu sistem birebir örnek alýnmayabilir, 

bünyelerindeki afet organizasyonlarý ile ancak 20 yýldan beri kullanýlmasý ve kendini 

birlikte bir diðer önemli organizasyonda birçok yönden kanýtlamýþ olmasý gibi 

ASKOM oluþumlarýdýr. ASKOM illerde özellikleri açýsýndan ülkemiz için belirli 

Valilik makamýna baðlý çalýþan “Acil yöresel deðiþikliklere uðratýlarak, bir model 

S e r v i s l e r  A r a s ý  K o o r d i n a s y o n  olarak alýnabilir. 

Komisyonlarý” dýr. Tüm illerimizde 

kurulmasý ilgili yönetmeliði gereðidir. Ýl 
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ÖZEL AFET KOÞULLARI Sonuç olarak; genel yaklaþýmda bir 

DEKONTAMÝNASYON “ilgisizlik” söz konusudur. Dünyanýn çoðu 

ülkesinde yapýlan tatbikatlara doktorlarýn 

Nükleer, radyolojik, biyolojik ve katýlýmýnýn çok az olduðu saptanmýþtýr. Bu 

kimyasal afet potansiyellerinin ardýndan konuda her an bir afet potansiyelinin 

yaralýlara yapýlmasý gereken müdahale ayrý gerçekleþtiði akýldan çýkarýlmamalýdýr. Olasý 

bir uygulama gerektirir. Burada klasik afet koþullarýnda kullanýma gereksinim 

uygulamalar eþliðinde yaralýlara öncelikli duyulacak yeterli miktarda týbbi malzemenin 

olarak dekontaminasyon uygulamasý saðlanmasý ve uygun kullanýmý önceden 

yapýlmalý ve sonrasýnda triyaj edilmelidir. planlanmalýdýr. Toplumda “Temel Afet 

Alman ekolüne göre ise deko-triyaj adý Bilinci” yüksek tutulmalý ve tüm saðlýk 

verilen uygulamada ise her iki iþlem ayný personeli ile saðlýk kurumlarýnda çalýþan diðer 

anda yapýlmaktadýr.  NBC Koþullarýnda tüm personelin olasý afet koþullarýnda “Görev, 

týbbi savunma farklý uygulama biçimlerini yetki ve sorumluluklarýný” bilmeleri 

içerir. Burada özellikle olay yerinde saðlýk saðlanmalýdýr. Bu yasal belirlemeler ile 

personelinin davranýþ þekli, meteorolojik zorunlu kýlýnmalýdýr. Tüm saðlýk kurumlarýnýn 

koþullara yönelik olay yeri düzenlenmesi, yýlda en az bir kez kurumsal, tüm yerleþim 

özel kýyafetler ve kullanma esaslarý, özel birimlerinin de iki yýlda bir kez afet planlarý 

malzemeler ve kullanma esaslarý, olay kapsamýnda tatbikatlarýný yapmalarý zorunlu 

yerinin sýcak, ýlýk ve soðuk zonlar olarak kýlýnmalýdýr. Yapýlan tatbikatlar bir ulusal 

b e l i r l e n e r e k  h e r  b i r  z o n  d a  konsey tarafýndan denetlenmeli ve yeterlilik 

gerçekleþtirilecek uygulama akýþlarý ve belgesi düzenlenmelidir.

zonlar arasýnda geçiþ kriterleri özel önem 

taþýr. Ortamda çalýþacak saðlýk personeli KAYNAKLAR

tarafýndan yaklaþým tarzlarý bilinmeli ve 1.  Afetlere Ýliþkin Acil Yardým Teþkiletý ve 

tatbikatlarla geliþtirilmelidir. Kullanýlacak Planlama Esaslarýna Dair Yönetmelik. 

ambulanslarýn kontaminasyon karþý Bakanlar Kurulu Kararý 01.04.1988 

hazýrlanmasý ve görev bitt iðinde 2. Akdur R. Afetlere Karþý Kurumsal 

dekontamine edilmesi gerekir. ABD, Ýsrail Hazýrlýklar. Afet Sürecinde Yapýlacak 

g ib i  dünyan ýn  baz ý  ü lke l e r inde  Ýþler. Eryýlmaz M, Dizer U. (Ed): Afet 

kontaminasyonun gerçekleþtiði sýcak alana Týbbý Kitabý, s 205-12, Ünsal yayýnlarý, 

kiþisel koruyucu malzemeleri ile saðlýk Ankara, 2005.

profesyonelleri müdahale edebilmekte 3. Angus DC, Kvetan DC. Critical care 

iken ülkemizde sýcak alanda yapýlan bu medicine in disasters. In: Ayres SM, 

müdahaleyi sivil savunma birliði ekipleri Grenvik A, Holbrook PR, Shoemaker 

gerçekleþtirmektedirler. WC. Textbook of critical care, p 114-25,  

W.B. Saunders Co., Philadelphia, 1995.
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Görevlisidir ve Master dersleri vermektedir. Gadjah Mada Üniversitesi Felaket Merkezi Danýþmaný 
ve Endonezya Acil Doktorlarý Milli Kurulundadýr. Ayrýca Jogjakarta Acil Servis-118'de Eðitim 
Bölümü Baþkaný olarak görev yapmaktadýr. Endonezya da Felaket Kurtarma konusunda 1979 
yýlýnda Famine, Lombok-Batý Tenggara ve buna benzer birçok olayda görev yapmýþtýr. Son olarak 
2006 yýlýnda Hastahanelerin Acil Durumlara ve Felaketlere Hazýrlýklýlýðý Konulu eðitime katýlmýþtýr.

Afet Yönetiminde Hastane Düzeyi Acil Müdahale 

Batý Aceh'de olan Meulaboh'daki Tsunami Felaketinden sonra Bölge Hastahanesi, personel 
ve donaným yetersizliðinden ve tamamen terkedilmesinden sonra iþlevsel olarak yýkýma uðramýþtýr. 
Ýki yýl sonra binlerce kurban Bantul Bölge Hastahanelerine büyük deprem felaketinin hemen 
ardýndan gitmiþtir. Hastalarýn aniden akýn etmesinden kaynaklanan kaos iþlevsel olarak yýkýma 
uðrayan hastahanenin yerel ve dýþ acil çaðrý yardýmlarýnýnda katkýsýyla düzeltilebilir bir hale 
getirebilirdi. Meulaboh'da týbbi kaynaklarýn ve donanýmlarýn eksikliði ve acil ihtiyaç sisteminin 
yoksunluðundan dolayý amplifikasyonlar zayýftýr. Siyasi istikrarsýzlýk ve izolasyonlarýn durumu 
kötüleþiyor. Bantul'da amplifikasyon daha önceden var olan güvenlik sistemlerinden dolayý daha iyi 
iþleyebilir. Hastahane kapasitesini aþan sayýdaki kurbanlar daha önceden daha önceden 
engellenebilecek olan bir kaosa neden oldular. Önceden var olan acil ihtiyaç sistemi acil çaðrýlarýn 
oluþmasýnda büyük öneme sahiptir.

öncesinde Meulaboh Eyaletine ve Aceh'in 
Önsöz batý kýyýsýndaki beþ ilçeye hizmet eden iki 

ilçe hastanesi ve birkaç Saðlýk Merkezi 
Meulaboh, Batý sahilinde, Nangroe (Puskesmas veya Pusat Kesehatan 

Aceh Darussalem (NAD) Eyaletinin en Masyarakat) vardý. 26 Aralýk 2004'de 
büyük ikinci þehridir. Siyasi istikrarsýzlýk NAD'daki Tsunami'de           200 000'den 
Meulaboh'un Endonezyanýn diðer fazla kiþi öldü ve binlerce kiþi kayboldu. 
eyaletlerinin þehirleriyle olan temasýný Meulaboh'da 100 000 kiþiden 15000'i öldü, 
ortadan kaldýrmýþtýr. Bu durum Saðlýk yüzlercesi kayboldu, þehrin üçte ikisinden 
hizmetleri gibi sosyal fonksiyonlarýn yavaþ fazlasý harap oldu, hastanelerden biri 
geliþmesine neden olmaktadýr. Olay tamamýyle yýkýldý ve  Puskesmas'ýn hemen 
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hükümet çalýþmaya devam etti. Ýyi iletiþim ve hemen tümü fonksiyon yönünden çöktü. 

ulaþým dýþ yardýmlarýn daha erken gelmesine Vatandaþlarýn sýnýrlý kabullenme ve 

yardýmcý oldu ve sosyal fonksiyonlarýn daha dayanma kapasitesinden dolayý tüm sosyal 

kýsa zamanda düzelmesini saðladý.fonksiyonlar ya kýsmen veya tamamen 

çöktü. Sivil hükümet çalýþmaz hale geldi ve 

Tablo 1.   Meulaboh ve Bantul'daki genel afet kurtarma faaliyetleri bölgesel askeri 

durumun mukayesesikomutan tarafýndan ayarlandý. Bu durumda 

erken toparlanma için gerçekten dýþ 

yardýma ihtiyaç vardý ama kara yollarýnýn 

ve  ufak hava alaný pistinin hasara uðramýþ 

olmasý bu yardýmýn erken gelmesini 

engelledi.

2 7  M a y ý s  2 0 0 6 ' d a  d e p r e m  

olduðunda iki eyalet, Jogjakarta Özel 

Arazisi (DIY) ve Merkezi Java Eyaleti 

etkilenmiþlerdi. Bantul DIY ilçesinde 

yaklaþýk 5000 kiþi öldü ve 20000 kiþi 

yaralandý; CJP'de ise hemen hemen 

ayniydi. Bantul ilçesinin baþ þehri Bantul, 

Meulaboh'a kýyasla daha avantajlýdýr. 

Bantul Jogjakarta'dan (DIY) yirmi 

kilometre uzaktadýr ve oraya iyi yollarla 

baðlanmýþ t ý r.  Bantu l 'daki  sosyal  

fonksiyonlar özellikle de saðlýk hizmetleri 

2.  Hastanede Acil Müdahalegenelde Meulaboh'takilerden daha iyidir. 

Ýlk etkilenmeden sonra Meulaboh ve Ýki ilçe hastanesi ve yirmiden fazla 

Bantul Hastanelerindeki durum farklýydý. Puskesmas vardýr. Bunlardan bitmiþ olan 

Genelde Bantul Hastanesindeki durum daha bazýlarýnda  hastanede gece kalan hastalar 

iyiydi.i ç i n   y a t a k l a r  d a  v a r d ý r .  

Meulaboh'dakinden farklý olarak afetten 

uzun zaman önce bu hastaneler Jogjakarta 

Acil Hizmetler Að Örgüsü'nün ( Pusbankes 

– 118 veya Pusat Bantuan Siaga Kesehatan 

– 118 ) parçasýydýlar. Afetten hemen sonra 

tüm insanlar paniðe kapýldýklarý halde, bu 

afetten sonra acil müdahale erken baþladý. 

Ýlk günlerde kaos olmasýna raðmen sivil 
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Meulaboh 

 

Bantul

 

Yýl

 

2004

 

2006

 

Vatandaþ Sayýs ý

 

163.939

 

863.327

 

Ölenler

 

12.647

 

4.143

 

Yaralananlar

 

2.989

 

20.026

 

Ýlçe Hastaneleri

 

2

 

(1 tanesi tamamýyle

 

harap oldu)

 
3

 

Saðlýk merkezi

 

11

 

26

 

Ulaþým

 

Týkalý

 

Açýk

 

Ulaþýlabilirlik

 

Ýlk hafta tecrit olmuþ

 

durumda

 Ýyi

 

Lojistik
 

Sýnýrlý
 

Var
 

Soayal fonksiyonlar
 

Orta derece
 
Daha iyi

 

Müdahale eden
 

hastane personeli  
Az

 
Tamam
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Tablo 2. Etkilenmeden sonra Meulaboh ve Garjah Mada Universitesinin Týp Okulunun  

Bantul Hastanelerindeki durum iþbirliðiyle Jogjakarta'dan bir saðlýk ekibi 

geldiðinde RS CND'de karþýlaþtýklarý durum 

üzücüydü. Üçüncü günden sonra ölü cesetleri 

gömülmüþ olduklarýndan orada ceset 

olmamasýna raðmen ölü ceset kokularý devam 

ediyordu. Daha bitmemiþ, küçük fakat yeni bir 

Acil Bölüm'de ciddi yara enfeksiyonu olan 

on'a yakýn hasta vardý.  Uygun yer 

olamadýðýndan onlar sedyelerde, yerde, hatta 

masalarýn üstünde yatýyorlardý. Hastane 

koðuþlarýnda kendilerine bakýlmayan baþka on 

hasta daha vardý. Sadece yedi hastane 

personeli ve orada kalmakta olan yedi yerel 

gönüllü vardý. Ekibin geliþinden sonra iki gün 

içinde  Tetanos aþýsý ve uygun anti-biotikler 

olmadýðýndan yara septisemisinden dört hasta 

Meulaboh öldü. Ekiptekiler  geldikleri günün gecesinde 

hemen aciliyet sýrasýný saptayan bir 

Meulaboh'da iki ilçe hastanesi vardý:   deðerlandirme yapmaya ve yeni hastalara 

sivil hükümet hastanesi, Rumah Sakit Cut bakmaya baþladýlar. Yirmi altý kiþiden on'u 

Nyak Dhien ( RS CND ), ve Ordu hastanesi, seyyar bir ekip olarak, istikrarsýz güvenlik 

Rumah Sakit Teuku Umar. Ordu hastanesi sorunu yüzünden, askeri personelin 

tsunami'de tamamen yýkýldý ve henüz korumasýnda, iç bölgelerdeki göçmen 

yeniden inþa edilmedi. Bu nedenle afetten kamplarýna gönderildiler.  Hastanede 

sonra ilk iki hafta esnasýnda RS CND akþamdan sabaha kadar iki yüzden fazla 

saðlýk hizmetleri veren tek hastaneydi. ziyaretçi vardý ve de dört doðum yapýldý. 

Afetin hemen sonrasýnda felaketzedelerin Böylece  o sabah 1 Ocak, 2005 olduðundan 

ilk yardým için gittikleri ve ölenlerin dört Yeni Yýl Bebeði dünyaya gelmiþ 

cesetlerinin toplandýðý yer RS CND idi. O oluyordu! Ondan evvelki gece ekip üyeleri 

zaman týbbi malzeme ve saðlýk personeli için en etkileyici ve unutulmaz bir Yeni Yýl 

eksikliðinden ilk yardým faaliyetleri durdu. Arifesiydi.

En son doðum ameliyatý üçüncü gün Müteakip günlerde ekibin baþlýca 

yapýldý. Ondan sonra hastanede yalnýz hedefi RS CND hizmetlerini mümkün olduðu 

orada yatmasý gereken veya kalacak yeri kadar erken  iyileþtirebilmekti. Elbette        

olmayan yaralý hastalar tedavi edildi. bu sadece Jogjakarta ekibiyle  baþarýlamazdý; 

Beþinci gün Sardjiyo Genel Hastanesi ve 
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Meulaboh

Hastanesi

(beþinci gün)

Bantul Hastanesi

(birinci gün)

Bina Zarar görmedi Zarar görmedi

Týbbi

Malzeme

 

Stokta yok Yeterli

Uzman

 

7 kiþinin 2’si vardý

 

Hemen hemen hepsi

(19)

Pratisyen

 

Doktor

 

6 kiþinýn 2’si vardý

 

Hemen hemen hepsi

(11)

Hemþireler

 

90 kiþinin 1’i vardý

 

Hemen hemen hepsi

(216)

Diðer personel

 

40 kiþinin 2’si vardý

 

Hemen hemen  hepsi

(109)

Ameliyathane

 

Çalýþmaz durumda

 

Çalýþýr durumda

Diðer destekleyici

 

Üniteler
 Çalýþmaz durumda

 

Hemen çalýþýr duruma  geldi
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baþka ekiplerle iþbirliði gerekliydi. baþlatýldý.Kazazedeler Bantuldaki ve diðer en 
Geldiklerinin ertesi günü (Cumartesi, 1 yakýn yerlerdeki hastanelere taþýndý. Sonraki 
Ocak, 2005) ekip, Japon Kýzýlhaç ekibi birkaç saat içinde yaralýlar DIY eyaletindeki 
(beþ kiþilik) ve Singapur Ordusunun ileri hastanelere akýn etti ve bütün hastanelerdeki 
ekibiyle biraraya geldi. Maalesef personel için uzun bir gün baþladý. Normal 
Singapur'un esas ekibi teknik sorun kapasitesi yalnýz 150 hasta olan Bantul 
nedeniyle ancak Pazartesi günü iþe hastanesinde yüzlerce kazazede vardý. 24 km 
baþlayabilirdi. Jogjakarta ekibinin 

uzaktaki Jogjakartada tüm hastaneler 
geliþinden sonra beþinci gün Fransýz 

kapasitelerini aþan sayýda hastalar aldýlar. 
Medicine Sans Frontiere (Sýnýrlar Ötesi 

Normal kapasitesi 700 olan Sardjito Genel 
Týp) RS CND'deki çalýþmalara katýldý. 

Hastanesinde (SGH) 2000'den fazla hasta Gerçekte bu ekiplerin yardýmýyle RS CND 
vardý. Ýyi ki, yakýn þehirler fevkalade bir hastanesinin servisleri afetten on gün sonra 
biçimde harekete geçtiler. 600 km uzaktaki eski haline döndü. O zamanda ekiplerin 
Jakarta'nýn Ýleri Ekibi saat 16.00'da görev betimlemesi þöyleydi: Japon 
Jogjakarta'ya ulaþtý. Jogjakarta'dan 350 km Kýzýlhaç ekibi Yoðun Bakým Ünitesiden, 
uzakta olan Surabaya'dan saðlýk ekibi saat Radyoloji Bölümünden, Labaratuvar ve 
21.00'de SGH'de ameliyata baþladý. Ertesi gün Kan Ünitesinden; Singapur Ordu ekibi 

Pazar olmasýna raðmen birçok saðlýk ekipleri Ameliyathaneden ve Genel Koðuþtan; 

MSF Çocuk koðuþundan ve Jogjakarta yardým etmeye geldiler, çalýþamayacak 
ekibi acil bölüm ve tüm servislere personel durumda olan yerel personelin yerini aldýlar, 
takviyesinden sorumluydu. veya harap olan saðlýk tesislerini daha iyi 

Daha sonraki haftalarda saðlýk duruma getirmek için destek verdiler. 
problemi artýk acil tedavi deðil nezaret ve Dördüncü gün dýþtan daha çok saðlýk ekipleri 
yeniden yapýlanmaydý. geldi; bunlarýn bazýlarý kendi sahra 

hastanelerini de getirdiler ve eþgüdümlü 
Bantul

çalýþmalara baþladýlar. Komþu þehirlerden 

fevkalade cevap geldi, dýþtan çok iyi yardým 
Etkilenmeden hemen sonra sabah 

y a p ý l d ý .  D a h a  s o n r a k i  h a f t a l a r d a  
saat 06.00'da panik ve kaos vardý. 

hastanelerdeki çalýþmalar daha iyi eþgüdüm 
Kazazedelerin sayýsý varolan hastane 

içinde yapýldý.Önceliklere göre sýraya koyma, 
kapasitesinden çok daha fazlaydý ve birçok 

uygun doktora yönlendirme sistemi, tibbi 
saðlýk personelinin de yaralanmýþ ve 

ekibi gönderme ve lojistik daðýlýmý daha doðru 
Puskesmas'ýn bir kýsmýnýn tahrip olmasý 

bir biçimde yapýldý. Ýkinci haftanýn sonunda 
durumu daha da kötüleþtirdi. Müteakip 

hastanelerin çoðu normal fonksiynlarýna 
dakikalarda yerel memurlar tarafýndan 

dönmüþlerdi.
h e m e n  a r a þ t ý r m a  v e  k u r t a r m a  
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Tartýþma mustarip  kazazedelerin sayýsý 200'ü 

aþmayacak  ve binlerce göçmen köylerine 
26 Aralýk 2004'deki Tsunamiden 

yakýn kamplara yerleþtirilebileceklerdi. O 
senelerce önceden  Aceh vilayetinde var 

zamana kadar afet hazýrlýðýnda deprem olan siyasi istikrarsýzlýðýn bir neticesi de 
düþünülmemiþ t i .  Herkes  pa t lamaya  saðlýk hizmetlerindeki eksiklikti. Acil 

servis baþlýca çatýþma kurbanlarýyle hazýrlanmýþtý ama kimse sarsýntýlarýn farkýnda 
sýnýrlýydý ve acil að örgüsü yoktu. Afete deðildi. Deprem olduðunda tabiatýyle 
hazýrlýk hiç yoktu. Etkilenmeden hemen 

planlanmýþ senaryo ile gerçek arasýnda büyük sonra baþþehir Band Aceh'de ulaþým 
bir fark vardý. Depremden sonra beklenenin kýsmen zarar görmüþtü ama hava ve kara 

taþýmacýlýðý etkilenmemiþti.  Band 750 katý yani 15000 hasta hastanelere akýn etti. 
Aceh'den 300 km uzalýktaki Meulaboh'ta Evlerini kaybeden ve kazazedelere eþlik eden 
ise halkýn iletiþimi ve taþýmacýlýk 

akrabalarýnýn sayýsý hastanelerdeki yýðýlmayý 
tamamýyle týkanmýþtý. Sadece radyo 

artýrdý.Artçýl deprem korkusu insanlarýn iletiþimi ve birkaç dairede bulunan, çok 

sýnýrlý mesafelerde hala çalýþmakta olan, hastane binalarý içinde kalmalarýný engelledi; 

bazý (peþin ödemeli) uydu telefonlarý vardý.. onlar hastane koridorlarý veya avlularýnda 
Meulaboh'a Banda Aceh'den sadece 

kalmayý yeðlediler. Sonradan binalarýn 
helikopterle veya 600 km uzaktaki 

emniyette olduklarý teyit edilerek  ve hastalarý Medan'dan, aradaki yüksek bir dað 
korridorlardan ve avlulardan hastane binasýna üzerinden uçmak gerektiði için, büyük bir 

helikopterle ulaþýlabiliyordu. Bu, dýþ naklederek, az yaralý hastalarla bakýcýlarýný 
yardýmlarýn Meulaboh'a deðil Banda göçmen kamplarýna göndererek, ve hastane 
Aceh'e erken ulaþabildiðini izah ediyor. 

kapasitesinden fazla olan hastalarýn bir 
Sonra, dýþtan gelen ekipler oraya 

kýsmýna daha iyi yer bularak, bu kalabalýk vardýðýnda acil problemler kalmamýþ ve 

acil müdahale yerini teftiþ ve saðlýðýn  önlendi. Bu safhada Pusbankes-118'in 
yeniden yapýlanmasýna býrakmýþtý.. önceden var olan acil að örgüsü çalýþmadý 

Bantul depremle sarsýldýðýnda görülüyor. Bu tam da doðru deðildir. Ýlk iki 
gerçekte Jogjakarta eyaletindeki tüm gün afet alanýna akýn eden yüzlerce Sivil 
hastaneler patlama noktasýnda olan Merapi Toplum Kuruluþu vardý. Problemlerden biri bu 
daðýnýn kazazedelerini almaya hazýrdý. ekipleri nasýl sevketmek ve aralarýnda 
Merapi patlamasýnýn senaryosu 1994'deki eþgüdümü saðlamaktý. Resmi olarak bu görev 
Merapi patlamasýna dayalý iyimser bir ilçe düzeyinde Ýlçe Saðlýk Daire'si.
senaryo idi: yaklaþýk % 25'i ciddi yanýktan 
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Tablo 3. Meulaboh ve Bantul Acil 

Müdahalelerinin mukayesesi

Özet 

Sosyal fonksiyonun istikrarý saðlýk 

ve diðer kamu hizmetlerinin geliþmesinde 

esastýr.Afette acil müdahale hazýrlýklý 

olmaya baðlýdýr; öyleyse afet yönetimi 

hazýrlýkla baþlamalýdýr. Acil Hizmet Að 

örgüleri geliþtirmek her hastanede ve afet 

kurtarma örgütünde var olmasý gereken 

Afet Planýnýn bir parçasýdýr. Acil 

müdahalede iyi sonuç beklendiðinde 

kontrol ve eþgüdüm daima yerine 

getirilmesi gereken baþlýca ödevler 

olacaktýr.
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Meulaboh

 

Bantul

 

Að örgüsü

 

Yoktur

 

Vardýr

 

Hazýrlýklý olma

 

Hiç yoktur

 

Yanlýþtýr

 

Müdahale

 

Gecikmiþ

 

Hemen

 

 

Ýlk dýþ yardýmýn

 

ulaþma zamaný 

 4 gün

 

0 gün

 

Toparlanmak için
 

gereken zaman
 

2hafta
 
2 haftadan az

 

Yerel gönüllülerin 
 

sayýsý ve f aaliyetleri  
Eksik

 
Yeterli
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Magda.W. ROOZE  MA, MBA
Tafelbergweg 25, 1105 BC Amsterdam, HOLLANDA

Magda Rooze Amsterdam'daki Hollanda Afet sonrasý Psikososyal Bakým Bilgi ve Tavsiye 
Merkezi olan Impact Vakfý'nýn Müdürüdür. Klinik Çocuk Psikoloðu olup Ýþletme Masteri  vardýr. 
Kalkýnma psikoljisi eðitimi aldýktan sonra 1977 yýlýndan baþlayarak birçok çocuk ve adolesan 
psikiyatrisi kurumunda psikolog olarak çalýþtý. 1985 yýlýndan itibaren yataksýz hasta departmaný 
baþkaný oldu. En son yapmakta olduðu görev Amsterdam'daki Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 
Akademik Týp Merkezi yöneticiliðidir. 1998 yýlýnda Londra Universitesi Harlem Business School Ýþ 
Ýdaresi masteri yapmýþtýr.

Doðal Afetlerin Psikososyal Sonuçlarý 

Dünya çapýnda meydana gelen doðal afetlerin sayýsý halen artmaktadýr. Doðal Afetler açýk 
farkla, çok sayýda maðdurun ortaya çýkmasýna sebep olmaktadýr. Sonuç olarak, doðal afetlerden 
sonra etkilenen insan grubu büyük bir gruptur. Felaketlerin insan hayatýna etkisi genellikle yýkýcýdýr. 
Doðanýn üstün gücü ile meydana gelen büyük yýkým, maðdurlarýn sayýsý ve oldukça güçsüz 
hissetme duygusu gibi sonuçlarýn uzun süren etkileri vardýr. Belirli bir zamandan sonra, insanlarýn 
çoðu kendi kendine veya ailelerinin veya arkadaþlarýnýn yardýmýyla iyileþmektedir. Fakat uzun 
süreli saðlýk problemleriyle karþýlaþma riski olan bir grup da vardýr. Ýyi organize ve koordine edilmiþ 
felaket sonrasý hizmet yýkýmýn etkilerini hafifletmektedir. Bu bizim yaþanan felaketlerden çýkarmýþ 
olduðumuz derstir. Destek için one stop shop yöntemi (tüm hizmetlerin bir yerden verilmesi) 
izlenecek en iyi yoldur. 

1. RAKAMLARLA DOÐAL yol açmýþ ve 5.1 milyon insanýn da kötü 
AFETLER

etkilenmesine neden olmuþtur. 1993 yýlýndan 
1.1Acý Gerçek

itibaren ölümlere yol açan felaketlerin 

%86'sý doðal afetler, %14'ü de teknolojik 
Son 30 yýlda meydana gelen felaket 

felaketlerdir.
say ýs ýna  bak t ýð ýmýzda ,  Fe lake t le r  

Epidemiolojisi Araþtýrma Merkezi'nin 
Bu rakamlara göre, her yýl ortalama 

(CRED) verilerinden 1974'ten 2003'e kadar 
225 milyon insan doðal afetlerden 

6,367 doðal afet olduðunu görmekteyiz. 
etkilenmiþ ve 58,000 kiþi de hayatýný 

Bunlar, 2 milyondan fazla insanýn ölümüne 
kaybetmiþtir.
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1.2 Doðal Afet Tipleri 1.2.1 Coðrafik Daðýlým

Felaketlerin en çok yaþandýðý ülkeler 

Dört temel doðal afet tipi vardýr: Hindistan ve Çin'dir.

Geliþmekte olan ülkelerdeki insanlar 

     · Seller ve benzeri felaket tipleri; diðer ülkelere oranla felaketlerden daha çok 

seller (%84), toprak kaymalarý ve çamur etkilenmektedir. Doðal afetlerde ölenlerin 

baskýnlarý (%13) and çýð düþmesi (%3) toplamýnýn %75'i Asya kýtasýndandýr.

· Kasýrgalar; fýrtýnalar (%31), 

tayfunlar (%20), hortumlar (%16), 1.2.2 Fakir ülkeler üzerindeki etki

kasýrgalar (%13), kýþ fýrtýnalarý (%9), Felaketlerin fakir ülkeler üzerindeki 

tornadolar (%7) ve tropikal fýrtýnalar etkisi daha fazladýr. Bunun esas sebebi 

(%4) nüfusun savunmasýzlýðý ve felaket arasýndaki 

· Jeolojik felaketler; depremler (%83), iliþkidir.

volkanik patlamalar (%16), gelgit 

dalgalarý (%1)

· Kuraklýklar ve benzeri felaketler; 

kuraklýklar (%58), aþýrý sýcak (%21) 

ve büyük yangýnlar (%21)

1974'te felaketlerin sayýsý 100 iken, 

2003'te bu sayý 400'ü aþmýþtýr. Sel ve 

kuraklýklar diðer doðal afetlere göre en 

yüksek oranda artmýþtýr. (D. Guha-Sapir Tablo 5 - The impact of natural disasters on 

e.o., 2004) rich and poor countries

2. FELAKETLERÝN ORTA VE UZUN 

VADELÝ SAÐLIK ETKÝSÝ

Doðal afetlerin ve aslýnda tüm 

felaketlerin sonuçlarý uzun vadeli saðlýk 

sorunlarý yaratmaktadýr. Hollanda Saðlýk 

Konseyi konu üzerinde tavsiye raporu 

hazýrlamýþtýr (2006). Sonuçlar burada 

sunulmuþtur.

Grafik 1. Doðal Afetler: 1974-2002
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2.1 Uzun vadeli saðlýk þikayetleri tehlike, kiþinin yakýnlarýnýn akýbetinin belli 

olmamasý ve evini ve malýný kaybetme gibi 

Genel olarak, saðlýk sorunlarý en durumlarýn yarattýðý ani etkilerle ilgilidir.

þiddetli olarak felaketin hemen ardýndan 

görülür. Bu problemler genellikle 18 ay 2.1.3 Süreklilik gösteren etkenler

içerisinde yatýþýr.

Bu etkenler felaketin durumu, kiþisel 

Felaketlerin en yaygýn uzun vadeli sebepler ve belirli durumlarla ilgilidir. 

tepkileri sürekli kaygý içinde olma, Süreklilik gösteren etkene örnek olarak uzun 

depresyon, 'olayý sürekli hatýrlama' vadeli tahliye gösterilebilir. Kiþisel etkenler, 

(persistent recollection), ve týbbi olarak kendine güvesizl ik veya sorunlarla 

açýklanamayan fiziksel belirtilerdir. %20 baþedememek, örneðin baþkalarýný suçlamak 

ile %50 arasý maðdurlarda bu etkilerin bir gibi felaket sonrasý devam eden etkenlerdir. 

veya daha fazlasý görülür. Spesifik durum etkenlerine örnek olarak uzun 

süreli ve karmaþýk tazminat talepleriyle 

Ýnsanlarýn belirli bir kýsmý özellikle ilgilenmek gösterilebilir.

bu tür uzun vadeli saðlýk þikayetleri Olumlu etkenler ise, dikkatli olma, 

geliþtirme riski altýndadýr, bunlar; küçük kabullenme ve saygý göstermek, yeterli mali 

çocuðu olan anneler, tehlike nedeniyle destek ve fiziksel zararýn iyileþmesinde istekli 

yerinden edilenler (evacuees), göçmenler, olmaktýr.

daha önceden psikolojik ve psikiyatrik 

s o r u n l a r ý  o l a n l a r  v e  e r g e n l i k  2.1.4 Esneklik

çaðýndakilerdir.

Çoðu kiþiler ailelerinin ve arkadaþlarýnýn 

2.1.1 Uzun vadeli saðlýk sorunlarý desteðiyle iyileþebilirler. Felaketten sonraki 

geliþtirmeye yatkýnlýk tepkiler normal olarak kabul edilirler, ve 

insanlar verdikleri tepkilere göre ve felaketin 

Uzun vadeli saðlýk sorunlarý sonuçlarýyla baþetme yöntemleriyle deðiþiklik 

geliþtirme riski altýndakiler: daha önceden gösterirler. Genel olarak, saðlýk sorunlarýnýn 

psikolojik dengesizliði olanlar, sosyo- çoðu geçicidir ve zamanla kaybolurlar. 

ekonomik statüsü düþük olanlar ve sosyal Sevdiklerini kaybedenlerin acýsý ve üzüntüsü 

iliþkileri yeterli düzeyde olmayanlardýr. her zaman bir iz býrakýr, ama insanlar aslýnda 

kendilerini çabuk toparlarlar ve belli bir 

2.1.2 Ani etkenler zamandan sonra hayatlarýna devam edebilirler.

Bu etkenler, ani ve kaçýnýlamayan 

felaketlerin sonucunda yaralanma, hayati 

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
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3. FELAKET SONRASI VERÝLEN yolla, felaketin etkileri hafifletilebilir ve 

HÝZMETLER topluluðun esnekliði artýrýlabilir.

Toplulukta etkilenen ve psikolojik 

3.1 Organizasyon ve/veya fiziksel belirtiler geliþtirmiþ 

altgruplarý belirlemek ve onlara yardýmcý 

Etkili ve organize edilmiþ felaket olmanýn yollarýný düþünmek bir örnek olabilir. 

sonrasý hizmetler saðlýk etkileri açýsýndan Ýkinci örnek insanlarý felaketin sonuçlarý 

önemlidir. Ayrýca, felaketten dolayý hakkýnda doðru þekilde bilgilendirecek ve 

ölenlerin sayýsý, hayatta kalýp etkilenen rahatsýzlýðýn önemli bir bölümünü giderecek 

insanlarda görülen saðlýk etkileriyle müdahaleler düþünmektir.

doðrudan iliþkilidir. En önemli müdahaleler toplum 

içerisindeki öðretmenler, ruhsal (manevi) 

3.2 Psikolojik Müdahaleler bakým hizmeti verenler, sosyal yardým 

iþlerinde çalýþanlar, pratisyen hekimler ve 

Þiddetl i  aþamada psikolojik diðer seçkin sosyal yardým iþlerinde 

müdahaleler stresle ilgili þikayetleri çalýþanlarla yapýlýr. Bu kiþiler genellikle 

azaltmaya yönelik olmalýdýr. Ýstek ve etkili halihazýrda toplumun ihtiyaçlarýyla yakýndan 

yardým doðal iyileþmeyi teþvik eder. ilgilidirler ve insanlar onlara güvenirler.

Bunun anlamý maðdurlarý dinlemek, 

sevdikleriyle yeniden biraraya gelmelerine 3.3.1 Destek için one stop shop yöntemi 

yardýmcý olmak, pratik sorunlarý  (tüm hizmetlerin bir yerden verilmesi)

çözmelerine yardýmcý olmak ve onlarý 

olayýn kendi saðlýk ve refah durumlarý Maðdurlara etkili psikolojik destek 

üzerindeki potansiyel etkileri konusunda saðlamak için one stop shop yöntemiyle 

bilgilendirmektir. hizmet veren merkezi bir destek noktasý 

Depresyon, bunalým ve travma sonrasý gereklidir. Burada, maðdurlar felaketle ilgili 

sendromu için etkili tedaviler vardýr. spesifik sorularla yardým alabilirler. Psikolojik 

ve pratik problemleri olan kiþilere baþka 

3.3 Topluluða Yönelik Müdaheleler yerlerde yardýmcý olunabilir.

Özellikle sosyal destek insanlarýn 3.3.2 Profesyonel Kurtarma Yardým Zinciri

saðlýðý ve psikolojik refahý açýsýndan çok 

önemlidir. Bundan dolayý, topluluða Psikolojik tamamlayýcý tedavinin 

yönelik müdahaleler ortaya koymak mümkün olduðunca etkin ve etkili olmasý için 

gereklidir. Bu müdahaleler etkilenen en iyi uygulanan ve kanýtlanmýþ plan, ilke ve 

topluluk içerisinde sosyal uyumu ve sosyal yöntemlere baþvuracak iyi eðitimli 

desteði saðlamlaþtýrmak için yapýlýr. Bu 

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
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personel tarafýndan desteklenir. desteklemek için,olaya etkilenen topluluðun 

gözüyle bakmak  önemlidir. Böylece  insan ne 

3.3.3 Gönüllüler tür bir  pisikolojik   desteðin gerekli olduðunu 

anlayabilir. Bundan dolayý,  topluluðun 

Gönüllüler  olaðanüstü durum toparlanmasýnda  lider görevi yapabilecek  ve 

(felaket) sonrasý psikolojik bakým buna istekli olan topluluk içinden birisi ile 

aþamasýnda  destekleyici bir görev çalýþýlmasý tavsiye edilir.

üstlenirler. Felaketi takiben ilk birkaç Sosyal desteðin aile ve gönüllü kiþiler 

dakikada  profesyönel destek  genellikle vasýtasýyla da verilmesi gereklidir.   

felaket yerine gelemez ve  maðdurlara 

ulaþan ilk  kiþi genellikle gönüllülerdir (ya 3.3.6  Sayým ve  deðerlendirme çalýþmalarý 

olay mahalinden geçen kiþiler ya da derneði

maðdurlarýn kendileri).

G ö n ü l l ü  d e r n e k l e r i  Maðdurlarýn  problemleri, ihtiyaçlarý ve  

(organizasyonlarý)  kurtarma çalýþmasýnda bakýmlarýnýn takibi ile ilgili  çesitli konular 

daha yapýsal bir rol oynayabilirler ve düzenli olarak deðerlendirilebilir.   Saðlýk 

üyelerine eðitim, geliþim ve yetiþtirme araþtýrmalarýndaki tecrübe göstermiþtir ki   

konularýnda destek verebilirler. neyi kimde  ve kimin için araþtýrdýðýnýz  

konusunda emin olmanýz  çok önemlidir.  

Örnek olarak, kýsa araþtýrma yollarý, iyi bir 

3.3.4 Ýletiþim planlamaya ve  kurtarma  çalýþmalarýnýn 

 uygulanmasýna  çok katkýda bulunabilir.

Deneyimler  gös te rmiþ t i r  k i   

olaðanüstu durumla alakalý kiþilerin   ciddi 4 DESTEK ÝÇÝN ONE  STOP SHOP 

þekilde bilgi edinme ihtiyaçlarý vardýr.  YÖNTEMÝ (TÜM HÝZMETLERÝN BÝR 

Ýnsanlara sevdikleri ile  ve felaketle ilgili YERDEN VERÝLMESÝ) 

açýk ve etkili bilgi saðlamak   çok 
One Stop Shop  konseptini  toplumlara önemlidir.

göre inceleyecek olursak  çeþitli  yerlerde Bazý kiþiler felaket alanýnda  sorular 
ilginç deneyimler  olduðunu görürüz, Amerika sorarken, diðerleri  bu sorularý daha sonra  
Birleþik Devletleri'nde 9/11 den sonra, kurtarma  merkezinde, hastanede veya  
B i r l e þ i k  K r a l l ý k ' t a ,   L o n d r a ' d a k i  evlerinden  merkeze  ulaþarak soracaktýr.
bombalama'dan sonra,  Hollanda'da, 

Enschede'deki havai fiþenk  felaketinden  ve 3.3.5 Sosyal desteði þekillendirme ve 
Volendam'daki  kafe yangýnýndan sonra. destekleme

Topluluðu etkili  bir þekilde  

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý

185



2007

One stop shop  yöntemi  olaðan üstü Genel olarak söyleyecek olursak madurlarýn, 

durumdan (felaketten)  etkilenen  kiþilerin  yakýnlarýnýn, kurtarma çalýþanlarýnýn  ve 

birçok  karmaþýk ihtiyaçlarýný karþýlamada, felaketle alakalý diðer  kiþilerin  ilgili 

on la r ýn  b i r  se rv i s t en   d iðe r ine   sorularýna cevap alacaklarý merkezi bir yerdir.  

koþuþturmalarýný engelleyen yararlý bir Hem insanlarýn ilk etapta baþvurabilecekleri 

yöntemdir. bir  “ön  büro” þeklinde   hem de  çeþitli  

destek birimlerinin baðlý olduðu bir  “arka 

One stop shop yöntemi,  yetkililer, büro” þeklinde çalýþýr.

çeþitli kurtarma ve  profesyonel  dernekler 

tarafýndan  felaketin  tüm aþamalarýnda  Aþaðýdaki görevleri yapar:

birlikte çalýþabilecekleri bir  konsept 

olarak  görülmektedir. 1)Bilgi  ve tavsiye verme  görevi.  

Örnek olarak;  olaðanüstü durumla  ilgili  

Öðrenilen  dersleri paylaþmak için   yetkililere, etkilenen kiþilere  ve kurtarma 

konsept   bu bölümde açýklanacaktýr. çalýþanlarýna  bilgi ve tavsiyelerde bulunma.  

Bu destek merkezinin, ayný zamanda,  

4.1  En þiddetli  olaðanüstü durum basýnla iliþkilerden de  sorumlu olmasý 

safhasýnda (aktif safhada )  one  stop shop kararlaþtýrýlabilir.

yöntemi

 2) Kolaylaþtýrma görevi. Ýlk olarak 

Destek için one stop shop yöntemi olaðanüstü durumla  baþaçýkmaya yardýmcý 

ile  hem etkilenen kiþiler, hem de bir olacak destek  faaliyetlerini kolaylaþtýrma 

þekilde  felaketle alakalý olan kiþiler, (erken, sosyal, pisikolojik,  kültürel ve dini 

psikolojik ihtiyaçlarýný da kapsayan bir destek).  Çocuklar gibi savunmasýz gruplarýn  

þekilde yardým alabilirler. Felaketten ihtiyaçlarýna  özel ilgi gösterme. Ýkinci olarak, 

hemen sonra, en aktif  olaðanüstü durum olaðanüstü durumla ilgili  verilerin  

(felaket) safhasýnda, etkilenen kiþilerin derlenmesi, saklanmasý, hazýrlanmasý ve 

yararlanmasý için  one stop shop  ya idaresi ile ilgili konularda  kolaylaþtýrýcý bir rol 

kurtarma merkezi içinde, veya  ona yakýn oynama. 

bir bölgede  kurulur.  Ýkinci adýmda, one 

stop shop  farklý merkezi  farklý bir yerde  3)  Koordinasyon görevi,   pratik ve 

kurulmalýdýr. manevi kurtarma hazýrlýklarý ve yardým 

One stop shop'un  organize olma isteyenlere etkili referans gösterme iþlerini  

þekli  bazý farklý faktörlere  baðlýdýr koordine etme.

(topluluk, felaketin þekli, kültür, ve ülkenin  

büyüklüðü). 4) Orta-dönem  aþamasý için   hazýrlýk 

çalýþmalarý.

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
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Destek için one  stop shop  yönteminde olan  uzmanlaþmýþ kurumlarla  iþbirliði  

oluþturulan üç örnek birim þunlardýr:  Bilgi yapma (psikolojk belirtiler açýsýndan 

ve Tavsiye Merkezi (IAC) Resepsiyon, etkilenmiþ kiþilerin veya risk  guruplarýný 

Bilgi ve  Destek Merkezi (RISC) ve Aile gözlemleme, tanýmlama).

Destek Merkezi (FAC). 6. K a y ý p  k i þ i l e r  v e   k i m l i ð i  

belirlenememiþ kiþilerle  ilgili araþtýrma 

4.2 Orta vadede  one stop shop yöntemi yapmakta olan   servislerle  iþbirliði yapma.

 7. Hastanel ik  olmuþ maðdurlar ýn    

Kýsa dönemde  merkezi destek ihtiyaçlarýna  cevap verme (olaðanüstü 

noktasý  çeþitli aktiviteleri sunar ve durumla ilgili geç kalmýþ bilgi ihtiyacý veya 

organize eder.  Orta dönemde  bu biraz sosyal  olarak dýþlanmýþlýk hisi).

deðiþir. Destek merkezi  normal  saðlýk 8. Dini  tören,  merasim ve anma 

hizmeti ve  etkilenenlerin psikolojik  tö renlerinin  düzenlenmesini kolaylaþtýrma.

ihtiyaçlarý ile ilgilenen topluluk  ile ilgili  

daha fazla  kolaylaþtýrýcý görev üstlenir . Destek  organizasyonlarý aþaðýdakiler 

Spesifik olarak  görevi: olabilir:

1. Etkilenenlerin, yetkililerle, basýnla, 

sigorta þirketleri  ve iþletmelerle  Saðlýk hizmetleri

i l i þ k i l e r i n d e  i h t i y a ç l a r ý n ý n  Eðitim kurumlarý

savunuculuðunu yapan  bir merkez  Sosyal hizmetler

baþvuru  noktasý olarak görev yapar. Sigorta  þirketleri

2. Sü rek l i  o l a r ak ,  o l aðanüs tü  Yerleþtirme kurumlarý

durumdan   e tk i l enen le r l e  i lg i l i  Ruhsal  bakým hizmeti verenler, kiliseler, ve 

dökümantasyon toplama ve ihtiyaçlarý ile dini paydalar

ilgili  ve  psikolojik yardým için  Araþtýrma  ve bilgi merkezleri 

deðerlendirmeler yapar. Büyükelçilikler

3. Yardým gruplarý, baský gruplarý ve Tercüme bürolarý

etkilenen kiþilerin birbirleri ile  yeniden 

biraraya gelmeleri  ve  tolanmalarý gibi 4.3 Uzun vadede one stop shop yöntemi

konularda  yardýmcý olur. Yardým gruplarý 

profesyonel  destekten yararlanabilirler. Olaðanüstu durumun  etkileri kolay 

4. Saðlýk  hizmetlerine ulaþýmýn kolay geçmeyip uzun yýllar sürebilir. .  

kolaylaþtýrýlmasý.

5. Olaðanüstü durumlarýn  uzun 

dönemdeki etkileri konusunda deneyimi 
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one stop shop  uzun vadede de   faydalý merkezin kurulmasý için  yapýlcak iþleri ortaya 

olabilir.  Örnek olarak, problemin devam koydu.  Hazýrlýk aþamasýndaki liste,   özel ilgi  

ettiði  bölgelerdeki  bakýmý koordine etme isteyen dýþ çevre ile ilgili  adýmlarý 

(örnek olarak,   mali  talepler),   belirli kapsamaktadýr. Etrafla  ilgili   inceleme    ve  

guruplarý,  ihtiyaçlý ve korumasýz  kiþileri yapýlacak iþler  konusunda   Bilgi ve Tavsiye 

destekleme. Merkezi  ile baðlantýlý dýþ çevreler (taraflar) 

One stop  shop'un dört yada beþ yýl,  görevlendirilmelidir. Bu þekilde  sadece  

daha kýsýtlý ve   uygun  þekillerde   varlýðýný kimin  merkezle alakalý olduðu deðil de,   

sürdürmesi   beklenir. One stop shop'u  iliþkisinin ne olduðu da ortaya çýkar. Ýþbirliði 

yavaþ yavaþ kapatmak çok önemlidir. ortaðý olabilirler mi, yoksa  bu merkezle ilgili 

Hollanda'da kapanma  aþamasý için yapýlan bir çýkarlarý mý var?  Sadece bigilendirilmeleri 

iþlerin listesi  kullanýlabilir. mi gerekmektedir, yoksa  daha erken 

Bu iþlem network oluþturulacak  aþamalarda  onlarla   çeþitli ayarlamalarýn 

kiþiler, etkilenen kiþiler ve basýnla yapýlmasý mý gerekmektedir? Bunun  hazýrlýk 

iliþkilerde  yararlý ipuçlarý oluþturur. aþamasýnda rapor edilmesi faydalýdýr çünkü 

To p l a n a n   b i l g i l e r d e n  o l u þ a n  olaðanüstü durum þartlarýnda  bu bilgiden 

dökümanlarýn   doðru  birimlerde fayda saðlanabilir.

toplanmasý ve çeþitli safhalardaki  

p s i k o l o j i k  m ü d a h a l e l e r l e  i l g i l i   Akabinde l iste,   aþaðýdaki iþletme 

deðerlendirmeler,   ileriki olaðanüstü fonksiyonlarý temelinde hazýrlanabilir.

durumlarda  hem hazýrlýk safhasýnda  hem 

de  planlamada  kullanýlýr. -Temel süreç.

Örnek olarak ulaþýlmasý planlanan 

4.3 Haz ýr l ýk  a þamas ý :Faa l iye t  gruplarýn ve Bilgi ve Tavsiye Merkezi'nin  

göstermeyen merkezi destek  birimi. temel sürecinin tarifinin yapýlmasý,   

finansmanýnýn   hazýrlanmasý.

Hazýrlýk aþamasýnda  destek için one -Personel.
Örnek olarak:  süreçten sorumlu stop shop'a þekil  vermek amacýyla   

olacak ve  Merkezi  hazýrlayacak  kiþileri   yapýlabilecek hazýrlýklar  açýkça  
görevlendirilmesi

anlatýlmýþtýr.    Burada  sýralanan 
-Bilgi ve kayýt

hazýrlýklar  Hollanda'da uygulanmýþtýr.
Örnek: kayýt sistemi  geliþtirmekle ilgili 

ipuçlarý
Yerel veya bölgesel   düzeyde  bir 

-Yerleþtirme iþleri
Bilgi ve Tavsiye  Merkezi hazýrlanabilir. 

Örnek:  merkezi, ön büro  ve arka  büro  
Hollanda'da  bu merkezin  kurulmasýndan  

olanaklarý  ile   etkilenen  topluluðun
yerel yetkililer sorumluydu. Yapýlacak iþler  

listesi hazýrlanmýþ ve    adým adým  bu 
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bulunduðu yere kurma için geçerlidir.
 Bir felaketten sonraki bir felaketi  
önlemek için iyi koordine edilmiþ,  ulaþýlabilir 
destek ve hizmet verilmesi esastýr. Bugüne 

4 SONUÇ kadar uygulanan yöntemlerin içinde  one stop 
shop   konsepti  felaketten etkilenen insanlarýn 
ihtiyaçlarýný karþýlamak için  en iyi Yý l la r  geç t ikçe ,  o laðanüs tü  
uygulamalardan biridir.felaketlerin sayýca artmakta olduðunu 

biliyoruz. Felaket'in   etkilerinin  insanlar, 
REFERANSLAR

topluluklar ve tüm toplum üzerinde çok 
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þekilde hazýrlýklý olmaktýr. Bu etkilenen 

kiþilerin sayýsýný kýsýtlý tutmaya yardýmcý 

olur ve hem aktif döneminde olam 

olaðanüstü durum hem de daha sonraki orta 

ve ozun vadede  ortaya çýkan problemler 
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A.Tamer AKER
Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri AD 
Umuttepe-Ýzmit-TÜRKÝYE

1991 yýlýnda Ankara Üniv. Týp fakültesinden mezun olan Aker, 1996 yýlýnda 
uzmanlýðýný Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde aldý. 2000 
yýlýnda Psikiyatri Doçentliðini alan Aker 2002 yýlýnda Kocaeli Üniversitesi Týp fakültesi 
Psikiyatri AD'da göreve baþladý. Halen bu bölümde prof ve bölüm baþkaný olarak görev 
yapmaktadýr. Halk Saðlýðý Bilim Uzmanlýðý da bulunan Aker Psikiyatri AD Ruhsal Travma 
Birimi'nin ve Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Ruhsal Travma Yüksek Lisans Programýnýn 
Yöneticisidir. Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliði'nin kurucu üyesi olan Aker, Türkiye 
Psikiyatri derneði Felaket Psikiyatrisi Bilimsel çalýþma Biriminin Koordinatörlüðünü de 
yürütmektedir. Aker Ulusal Deprem Konseyi'nin eski üyesidir.  

1999 Marmara Depremi: Epidemiolojik Sonuçlarýnýn Ýncelenmesi ve Halkýn Ruh 
Saðlýðýna Etkileri

 Afetler, toplum ruh saðlýðý hizmetlerinin önemli önceliklerindendir.17 Aðustos ve 12 
Kasým 1999 Marmara Depremleri, afetlerin yarattýðý olumsuz ruhsal etkiler açýsýndan uyarýcý 
olmuþtur. 17 Aðustos'tan sonra Kocaeli ve komþu illerde önemli epidemiyolojik çalýþmalar 
yapýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmalarda çeþitli yöntemsel farklýlýklar olmasýna karþýn, deprem 
sonrasý geliþen ruhsal sorunlarýn oldukça yaygýn olduðu ve yýllar boyu sürebildiði 
gösterilmiþtir. Gerek toplum tabanlý çalýþmalarda gerekse yüksek riskli topluluklarla yapýlan 
çalýþmalarda Travma Sonrasý Stres Bozukluðu (TSSB) ve Majör Depresyon'a (MD) sýk 
rastlanmaktadýr. Marmara Depremi sonrasý çeþitli zaman dilimlerinde, toplum tabanlý 
çalýþmalarda TSSB oranlarý % 8-% 63, MD ise % 11-% 42 arasýndadýr. Saðlýkçýlar, yardým 
ekipleri gibi yüksek risk altýndaki topluluklarda bu oranlar TSSB için % 2.7-% 8.5, MD içinse 
% 1-% 4.5'tir. Epidemiyolojik verilerin gösterdiði en önemli sonuçlardan biri deprem gibi 
doðal afetlerden etkilenen bölgelerde yýllar boyu çalýþma gerekliliðidir. Ayrýca gerek 
toplumun, gerekse çeþitli kurum ve meslek çalýþanlarýnýn eðitimden psikolojik desteðe kadar 
farklý ihtiyaçlarýnýn olabileceði görülmektedir. Bu çalýþmalar deprem sonrasý oluþturulan 
veya planlanan ruh saðlýðý hizmetlerinin ve politikalarýnýn geliþtirilmesi konusunda yol 
gösterici olacaktýr. Afet kuþaðýnda bulunan ülkemiz için bu tür bilgi birikimi ve uygulamalar, 
gelecekte oluþabilecek olasý afetlere daha iyi hazýrlanabilmemizi saðlayacaktýr. Bu yazýda, 
önce afetlerin ruh saðlýðý üzerine olan etkilerine iliþkin kýsa bir yazýn bilgisi ile Marmara 
Depremleri'ne iliþkin bazý epidemiyolojik çalýþmalarýn önemli bulgularý sunulmakta ve ruh 
saðlýðý politikalarýnýn hazýrlanmasýnda dikkat edilmesi gereken konular özetlenmektedir.
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Dünyada ve türkiye'de Afetlerin yol açmýþlardýr. Ölümlerin % 80'den fazlasý 9 

Epidemiyolojik özellikleri ülkede (Çin, Japonya, Ýtalya, Ýran, Peru, 

Türkiye, SSCB, Þili, Pakistan) toplanmýþtýr. 

Afetleri  halk saðlýðý açýsýndan Çarpýk kentleþme ve kentsel nüfus artýþýnýn bu 

olaðandýþý bir durum (ODD) olarak sonuçlarda oldukça önemli bir rolü vardýr. Bu 

nitelemek olasýdýr. Bu tür durumlarýn temel durumu yaratan etmenlerin baþýnda ülkenin az 

özelliði, týbbýn kapasite ve kaynaklarý ile geliþmiþliði veya yoksulluðu gelir. Bu veriler 

olaðan dýþý durumdan etkilenen insanlarýn ýþýðýnda, afetlerin insan topluluklarýný 

gereksinimleri arasýnda akut ve önceden geliþigüzel etkilediðini söylemek güçtür. 

görülemeyen bir dengesizliðin olmasýdýr Bulgular daha çok yoksullarýn etkilendiði 

(Saçaklýoðlu ve Sarýkaya 2002). Afetleri üç yönündedir (Vatansever ve ark. 2002, North 

temel baþlýk altýnda toplayabiliriz: i. Doðal 2003). ODD'larýn çok önemli bir bölümü 

afetler, ii. Teknolojik kazalar, iii. Ýstemli dünyanýn yoksul bölgeleri Asya ve Afrika'da 

olarak insanlar tarafýndan yaratýlan olaylar. ortaya çýkmýþtýr. Doðal nedenli ODD'larda 

Ýnsan eliyle yaratýlan afetlerin ruh saðlýðý ölümlerin % 96'sý dünyanýn yoksul 2/3'ündedir. 

üzerinde daha olumsuz bir etki býraktýðý Geliþmiþ ülkelerde ODD baþýna ölüm 500 iken, 

öne sürülür. Bununla birlikte doðal geliþmemiþ ülkelerde 3000'nin üzerindedir 

afetlerin de, özellikle bazý bölgelerde en az (Saçaklýoðlu ve Sarýkaya 2002, Vatansever ve 

o denli olumsuz etkileri vardýr (Vatansever ark. 2002). Ýran ve Pakistan Depremleri ile 

ve ark. 2002, North 2003). Bu nedenle, Güney Asya'daki deprem ve tsunami afetlerine 

insan üzerindeki etkisi açýsýndan afet tipini iliþkin veriler de bu bilgilerle uyumludur ve 

tek ve önde gelen bir etmen olarak kabul niceliksel olarak çok daha yýkýcý sonuçlara yol 

etmek güçtür. Afetin beklenebilirliði, açmýþlardýr. Özellikle, Güney Asya'daki 

etkilediði toplumun özellikleri, etkilediði felaketin yarattýðý yýkýcý etkiler, afetlerin tüm 

alanýn geniþliði, yol açtýðý yýkýmýn dünyayý ilgilendiren küresel sorunlar olduðu 

yaygýnlýðý ,  bireylerin özell ikleri ,  gerçeðini yansýtýr.

karþýlaþtýklarý yaþam olaylarý ve ruhsal Afet ve toplum ruh saðlýðý

geliþmelerine kadar pek çok etmen 
Doðal afetlere baðlý psikiyatrik sorunlar afetlerin olumsuz etkilerini biçimlendirir 

önemli toplum ruh saðlýðý önceliklerindendir. (North 1999, North 2001, North 2003, 
Travma Sonrasý Stres Bozukluðu (TSSB) ve Tanrýdaðlý ve ark. 2005).
Majör Depresyon (MD) en sýk karþýlaþýlan Dünyada afetler son 40 yýlda 3 kat artmýþ, 
sorunlardýr. Depremlere baðlý ruhsal sorunlar son20 yýlda 3 milyon kiþinin ölümüne ve 

da afetlerin olumsuz etkileri gibi geliþmekte 800 milyon kiþinin etkilenmesine yol 

açmýþtýr. Depremler, doðal afetler arasýnda olan ülkelerde daha fazla gözlenir (Karancý ve 
en fazla yýkýma yol açan olaylardýr. Son 20 

yýlda bir milyondan fazla kiþinin ölümüne 
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Rüstemli 1995, Goenjian 2000, Briere ve ark. 2004, Lai ve ark. 2004). Veriler önemli 

2000 ve Kokai 2004). bir toplum saðlýðý sorununa iþaret etmektedir. 

Depremlerin Ruhsal Etkileri Bu ülkelerdeki, psikopatoloji oranlarýnýn 

Depremler sonrasý TSSB'nun yaygýnlýðý artmasýnda, hazýrlýksýzlýk ve afet sonrasý 

( p r e v a l a n s ý )  ç e þ i t l i  k ü l t ü r  v e  toplumsal yapýlanma eksikliði önemli 

sosyodemografik özell ikleri  olan etmenlerdir. Aile üyelerinin, yakýnlarýn, 

gruplarda % 3-87 arasýnda bildirilmektedir arkadaþlarýn kaybý, hasarlý binalarýn uzun süre 

(Baþoðlu ve ark. 2002). Bu deðiþkenliði ortada kalmasý, iþsizlik, ekonomik güçlükler, 

sadece çeþitli yöntemsel farklýlýklarla toplumsal baðlarýn daðýlmasý gibi yoksulluk 

açýklamak güçtür. Depremin neden olduðu ve yönetsel aksaklýklar ile açýklanabilecek pek 

yýkým, yol açtýðý can kaybý ve çalýþmanýn çok neden,psikopatoloji geliþimini ve 

yapýldýðý zaman gibi pek çok etmen sürmesini kolaylaþtýrýr (Armenian ve ark. 

h a s t a l ý k  y a y g ý n l ý k l a r ý n ý  2000, Armenian ve ark. 2002, Watanabe ve ark. 

deðiþtirebilmektedir (Baþoðlu ve ark. 2004, Sattler ve ark. 2002).

2002). Özellikle geliþmiþ ve geliþmekte 

olan ülkelerdeki farklar bu açýlardan 17 aðustos 1999 ve türkiye'de ruhsal 

çarpýcýdýr. 1994 California (ABD) depremi travma

sonrasý TSSB yaygýnlýðý % 6-13 On yedi bin kiþinin ölümü, 24.000 kiþinin 

arasýndayken, geliþmekte olan ülkeler için yaralanmasý ve 130.000 evin hasar görmesi ile 

bu oranlar daha yüksektir (Mc Millan 2000, sonuçlanan 17 Aðustos Depremi Türkiye'nin 

Goenjian 1994, Goenjian 2000, Armenian yaþadýðý en büyük felaketlerdendir (Devlet 

ve ark. 2000, Armenian ve ark. 2002, Kokai Planlama Teþkilatý 1999). Gerçekte doðal veya 

ve ark. 2004, Carr ve ark. 1995, Lai TJ ve doðal  o lmayan b i r  a fe t  kuþaðýnda  

ark 2004). Ermenistan Depremi (1988) bulunduðumuz konusunda ciddi bir uyarý 

sonrasý ilk 6 ayda, tedavi için baþvuran olmuþtur. Sadece toplum ruh saðlýðýný 

kiþilerde TSSB ve MD yaygýnlýðý sýrasýyla etkilememiþ, ruh saðlýðý çalýþanlarýnýn da, en 

% 74 ve % 24 olarak bulunmuþtur. Toplum azýndan çalýþma alanlarýný þekillendirmiþtir. 

tabanlý bir kuþak (kohort) çalýþmasýnda ise 1970 ile 2003 yýllarý arasýnda, Türkiye 

depremden sonraki ikinci yýlda TSSB'nun kaynaklý ruhsal travma yazýlarýnýn yaklaþýk % 

birleþik hastalýk olasýlýðý hýzý (kümülatif 25'i depremle ilgilidir. Ruhsal travma 

insidansý) % 50'dir (Armenian ve ark. 2000, çalýþmalarý da depremden sonra iki katýna 

Armenian ve ark. 2002). Çin (1976), çýkmýþtýr (Aker ve ark. 2004c). 

Hindistan (1993) ve Tayvan (1999) Marmara Depremi öncesi, Erzincan (1992) 

depremlerinden sonra çeþitli zaman ve Adana (1998) Depremleri'nden sonra iki 

dilimlerinde yapýlan çalýþmalarda TSSB önemli   çalýþma    gerçekleþtirilmiþtir. 

oranlarý % 10 ile % 24 arasýndadýr (Cao ve Karancý ve Rüstemli (1995)  Erzincan'dan 461

ark. 2003, Sharan ve ark. 1996, Watanabe 
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Ankara'dan 129 kiþiyi içeren bir çalýþma yürütülmüþtür. Bölgede ilk üç ay, 6 ve 8. aylar, 

yapmýþlardýr. Erzincan'da yaþayanlarýn 18 ve 20. aylar ile 29 ve 30. aylar arasýnda 

fobik anksiyete þiddetlerini, Ankara'da sýrasýyla 9442, 15453, 15597 ve 1800 kiþi 

yaþayanlardan daha yüksek bulmuþlardýr. TSSB açýsýndan deðerlendirilmiþtir. Bu dört 

Çalýþmanýn baþlangýcýndan 16 ay sonra da taramadaki TSSB yaygýnlýklarý % 38,8, % 23,4, 

Erzincan örnek grubunda daha fazla fobik % 8,1 ve % 7,8'dir. (Karamustafalýoðlu, 2004).

anksiyete saptanmýþtýr. Adana'da 1998 

Ceyhan Depremi'nden sonra baþlatýlan Kocaeli Bölgesi'nde Depreme Baðlý 

ileriye dönük kuþak çalýþmasýnýn 5. yýlýna Ruhsal Sorunlar

gelinmiþtir: 163 kiþi ile baþlayan 

çalýþmanýn 5. yýlýnda 78 kiþi ile Toplum tabanlý çalýþmalar

görüþülmüþtür. Çalýþmanýn ikinci yýlýnda 

TSSB yaygýnlýðý % 15.6, beþinci yýlýnda 17 Aðustos ve 12 Kasým Depremleri 

ise % 17.9 bulunmuþtur. Beþinci yýldaki Marmara Bölgesi'nin pek çok ilini ve özellikle 

yükselmenin Marmara Depremi'nin de Kocaeli'yi ciddi olarak etkilemiþtir. Kocaeli 

etkisine baðlý olabileceði düþünülmüþtür önemli bir sanayi kentidir. Sanayileþmeyle 

(Uðuz ve Seydioðlu 2003, Uðuz 2004). birlikte kentleþme ve çevre kirliliði sorunlarýný 

17 Aðustos'tan sonra Kocaeli Bölgesi da barýndýrmaktadýr.

dýþýnda Düzce, Bolu ve Ýstanbul gibi illerde Kocaeli, yarattýðý ekonomik güç nedeniyle 

yapýlan önemli epidemiyolojik çalýþmalar önemli oranda göç almaktadýr. Deprem ise 

vardýr. Deðirmendere, Avcýlar, Bolu, çarpýk kentleþmenin yarattýðý sorunlar üzerine 

Düzce ve Ankara'da depremden sonra eklenmiþ ve yeni sorunlara yol açmýþtýr.

birinci, ikinci ve dördüncü yýllarda ardýþýk Deprem sonrasý,  bölgede yeniden 

çalýþmalar yapýlmýþtýr. Deprem sýrasýnda yapý lanma süreç ler iy le  eþ  zamanl ý  

Marmara Bölgesi 'nde bulunan ve epidemiyolojik çalýþmalar yapýlmýþtýr. Ýlk 

çalýþmanýn yapýldýðý dönemde Ankara'da çalýþmalar çadýr kent ve prefabrik konutlarda 

yaþayan 526 kiþi ve Deðirmendere, Avcýlar, gerçekleþtirilmiþtir. Depremin ilk iki yýlýnda 

Bolu ve Düzce'de rasgele hane halký çadýr kent ve prefabrik konutlar ile ilçe 

örneklemi ile seçilen 2437 kiþi çalýþmalara merkezlerinde yapýlan çalýþmalarda TSSB 

katýlmýþtýr. Olasý TSSB yaygýnlýklarý yaygýnlýðý % 23 ile % 43, MD yaygýnlýðý ise % 

Bolu'da % 17, Deðirmendere'de % 22, 16 ile % 31 arasýnda bulunmuþtur (Baþoðlu ve 

Ankara'da % 26 ve Düzce'de % 37 olarak ark. 2002, Baþoðlu ve ark. 2004, Þalcýoðlu ve 

saptanmýþtýr. Olasý MD yaygýnlýklarý ise bu ark. 2003, Tural ve ark. 2004a). 

dört bölge için sýrasýyla % 12, % 15, % 11 Ýzmit il merkezini temsil eden ve 683 

ve % 28'dir (Kýlýç ve Ulusoy 2003). kiþilik bir örnek grubuyla yapýlan ilk çalýþma 

Depremden sonra Ýstanbul Avcýlar'da 

geniþ çaplý tarama ve tedavi çalýþmalarý 
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d e p r e m d e n  3  y ý l  s o n r a  2003).

gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada, TSSB ve 

d i ð e r  p s i k i y a t r i k  b o z u k l u k l a r ý n  Risk Altýndaki Topluluklarla Yapýlan 

yaygýnlýklarýnýn saptanmasý amaçlanmýþtýr. Çalýþmalar

Ýlk kez bu çalýþmada yapýlandýrýlmýþ bir 3.2.1 Kurumlar

taný görüþmesi olan CIDI ve diðer Afetlerden sonra toplum içinde yapýlan alan 

psikopatoloji  ölçekleri  yüz yüze çalýþmalarý kadar önemli diðer çalýþma alanlarý 

görüþmeler yoluyla uygulanmýþtýr. TSSB da yüksek risk altýndaki gruplardýr. 17 Aðustos 

ve MD'nun 3 yýllýk yaygýnlýklarý, % 19,2 ve Depremi'nin bir baþka özelliði de bölgedeki 

% 18,7, görüþmenin yapýldýðý aydaki sanayi tesislerini etkilemesi olmuþtur. 

yaygýnlýklarý ise % 11,7 ve % 10,5 olarak Depremden en fazla etkilenen ve en çok 

saptanmýþtýr. TSSB ve MD eþtanýsý ise % gündemde kalan kurumlarýn baþýnda TÜPRAÞ 

4.4'tür ve depresyonun eþlik ettiði gelir. Bu kurum, depremde 17 çalýþanýný 

durumlarda TSSB'nun iyi leþmesi  kaybetmiþtir. Bu kayýplar iþyeri dýþýnda 

güçleþmektedir (Tural ve ark. 2004b). olmuþtur. 17 Aðustos'ta deprem nedeni ile 115 

3.1.2 Tedavi baþvurularý metre yüksekliðindeki bacanýn 500 derecelik 

Alan çalýþmalarý dýþýnda, Deðirmendere fýrýnlarýn üstüne devrilmesi ile baþlayan 

ilçe merkezi, çadýr kent ve prefabrik yangýn rafinerinin iki yerinde daha çýkmýþ, 

konutlarda bulunan merkez veya ofislere uzun ve zorlu 208 çalýþmalarýn sonunda 4 

depremden ortalama olarak 14 ay sonra günde söndürülebilmiþtir. Yangýnlar sýrasýnda 

tedavi ya da danýþmanlýk gereksinimi ile 6 tank alev almýþ, akaryakýt ve kýrtasiye 

baþvuran 1027 kiþide TSSB ve MD ambarlarý yanmýþtýr. TÜPRAÞ'ta ilk hasar 

yaygýnlýklarý sýrasýyla % 63 ve % 42 olarak tespitinde 115 milyon dolarlýk hasar 

saptanmýþtýr (Livanou ve ark. 2002). açýklanmýþtýr. Depremden sonraki ilk 3 ay 

3.1.3 TSSB belirleyicileri içinde % 50 kapasite ile çalýþmaya baþlamýþ, 

Bu çalýþmalarda çeþitli risk etmenleri de bir yýl içinde tekrar tam kapasite çalýþýr hale 

saptanmýþtýr: Kadýn olmak, psikiyatrik ve gelmiþtir. Depremden sonra, TÜPRAÞ'taki iþ 

fiziksel hastalýk öyküsü ve ailede k a z a l a r ý n ý n  ö n e m l i  o r a n d a  a r t t ý ð ý  

psikiyatrik hastalýk öyküsünün bulunmasý, belirtilmektedir (TÜPRAÞ Yýllýk Rapor 2000). 

önceki travmatik yaþantýlar, bekaryalnýz Depremden iki yýl sonra TÜPRAÞ 

yaþamak, kaynak kaybý, depremin nesnel çalýþanlarýnýn ve ailelerinin özellikle 

ve öznel þiddeti, yakýn kaybý, düþük eðitim deprem, yangýn, iþ ve trafik kazalarý, yakýn 

düzeyi, yaþlýlýk ve aramakurtarma kaybý gibi travmatik yaþantýlarýnýn neden 

çalýþmalarýna katýlmak öne çýkan risk olduðu psikolojik sorunlara yönelik; iþ yeri 

etmenleridir (Baþoðlu ve ark. 2002, merkezli, sürekliliði olan ve psikolojik 

Baþoðlu ve ark. 2004, Þalcýoðlu ve ark. destek    sunmayý    amaçlayan    bir    proje 

2003, Tural ve ark 2004b, Kýlýç ve Ulusoy 
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hayata geçirilmiþtir. Tüpraþ çalýþanlarýný Afetlere hazýrlýksýz yakalanma, ne zaman, 

temsil eden 422 kiþilik bir örnek grubuyla nerede, ne yapacaðýný bilememe, afetten zarar 

yapýlan ve öz bildirim ölçeklerinin görmüþ olma, geçmiþteki olumsuz ruhsal 

kullanýldýðý kesitsel bir çalýþmada depreme travma yaþantýlarý, afetle baþ edememe ve 

baðlý TSSB % 7.6 ve MD % 4.4 destek sistemlerinin olmamasý gibi etmenler 

yaygýnlýðýnda bulunmuþtur. Çalýþanlar için saðlýkçýlarýn ruhsal durumlarýný ve iþ 

r i sk  e tmen le r i ;  Kad ýn  c in s iye t ,  verimlerini etkilemektedir. Aþýrý iþ yükü, 

dul/ayrýlmýþ-boþanmýþ olmak/yalnýz görev belirsizliði, sorumluluk yükü, görev 

yaþamak, ruhsal hastalýk öyküsünün çatýþmasý, iþyerinden ayrýlamama, iþle ilgili 

olmasý, ailesinde ruhsal hastalýk öyküsü karar sürecine katýlamama, iþin gerekliliðine 

bulunmasý ve sosyal destek görememektir. inanmada eksiklik, gelecek belirsizliði, iþ 

Örnek grubunda 38 kiþinin iþ kazasý doyumu eksikliði, iþ konusunda kaygýlanma, 

geçirdiði  saptanmýþt ýr.  Ýþ  kazasý  ruhsal yönden etkilenme, sosyal deðiþkenler 

geçirenlerin daha fazla sayý ve türde ve destek eksikliði hekimler ile diðer saðlýk 

travmatik olay yaþadýðý, daha fazla tedavi çalýþanlarý için zorlayýcý konulardýr (Yavuz 

yardýmý aradýklarý, daha belirgin bir 2004, Freedy ve ark. 1992, Carr ve ark. 1995, 

anksiyete yaþayýp iþlevsellik kayýplarýnýn Aker 2000). 

daha fazla olduðu saptanmýþtýr. Ýþ yerine Deprem sonrasý  3.  yýlda Kocaeli  

kurulan ve sürekli hizmet veren psikolojik Üniversitesi Týp Fakültesi (KOÜTF) 

destek biriminin varlýðý, çalýþanlarýn tedavi Hastanesi çalýþanlarýnýn afet ve diðer 

arama davranýþlarýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu travmatik olaylara baðlý ruhsal sorunlarýný 

deðer, programdan önce % 11.6 iken, saptamak, tedavi ve/veya danýþmanlýk hizmeti 

destek programýyla birlikte % 32.7'ye vermek amacýyla bir program baþlatýlmýþtýr. 

çýkmýþtýr (Aker ve ark. 2003). Dört yüz on üç kiþinin katýldýðý kesitsel 

çalýþmada, TSSB % 2.7 ve MD % 1 olarak 

3.2.2 Saðlýk çalýþanlarý saptanmýþtýr. Ancak çalýþanlar, saðlýkçýlar ve 

y a r d ý m c ý  h i z m e t l i l e r  o l a r a k  

3.2.3 Hastane çalýþanlarý karþýlaþtýrýldýðýnda TSSB ve depresyon 

Saðlýk çalýþanlarý gerek insan kaynaklý, oranlarý saðlýkçýlarda belirgin olarak daha 

gerekse teknolojik veya doðal olan çeþitli yüksektir. Hastane çalýþanlarýnda yaþanan 

felaketlere maruz kalabilmektedir. travma sayýsýnýn fazlalýðý, ruhsal hastalýk 

Travmayý birebir yaþamalarý ve travmadan öyküsü, sigara ve alkol-madde kullanýmý, 

etkilenen kiþilere yardýmcý olmaya ailede ruhsal hastalýk öyküsü, depremin nesnel 

çalýþmalarý yaþadýklarý ruhsal travmanýn þiddeti, kaynak kaybý, kadýn cinsiyet ile 

boyutlarýný deðiþtirir. Bazýlarý çalýþmalara çocukluk çaðý ve insan eliyle oluþturulan 

gönüllü katýlýrken, bazýlarý zorunlu olarak travmalara maruz kalma, TSSB riskini anlamlý 

yer almýþlardýr. olarak artýrmaktadýr (Acicbe ve ark. 2003).
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3.2.4 Acil yardým hizmetleri çalýþanlarý risk altýna sokmaktadýr (Al-Naser ve Everly 

Afetten sonraki ilk 24 saati kapsayan 1999, Bryant ve ark. 1995, Wagner ve ark. 

akut dönemde kendisinden hizmet 1998). Ýzmit ilinde görev yapan itfaiye 

beklenen 112 Acil Yardým personeli çalýþanlarýna yönelik bir destek programýnda 

özellikle önemli bir risk grubudur. Kocaeli TSSB yaygýnlýðý % 8.5 bulunurken, depresyon 

112 Acil yardým hizmetlerinde görev yapan saptanmamýþtýr. Ýtfaiye çalýþanlarýnda, farklý 

saðlýk çalýþanlarýnýn ruhsal sorunlarýný travmalarla karþýlaþmak TSSB belirtilerini de 

saptamak ve olasý bir afete karþý bireysel artýrmaktadýr. Ruhsal hastalýk öyküsü olanlar 

hazýrlýk durumlarýný deðerlendirmek ve daha önce yaþadýklarý travmalar nedeniyle 

amacýyla 92 çalýþanýn katýlýmýyla belirgin anksiyetesi olan kiþiler daha fazla risk 

tanýmlayýcý tipte bir çalýþma yapýlmýþtýr. altýndadýr. Bununla birlikte öðrenim durumu 

Afette verimli çalýþmayý etkileyebilecek en yüksek olanlar, kendisinde veya ailesinde 

önemli etmenler çoðunlukla yakýn ruhsal hastalýk öyküsü olanlar, belirgin sýkýntý 

kaybýnýn olmamasý ile saðlýkçýnýn hissedenler ve iþlevselliði etkilenenler daha 

kendisinin ve yakýnlarýnýn güvende fazla yardým talebinde bulunmuþlardýr 

olduðunu bilmesi olarak belirtilmiþtir. Afet (Duruduygu ve ark. 2003).

durumlarýnda çalýþmakla ilgili en fazla 

kaygý yaratabilecek durum ise görev ve 3.3 Deprem Sonrasý Kocaeli Bölgesi 

sorumluluklarla ilgili belirsizliklerdir. Epidemiyolojik Verilerine Ýliþkin Sonuçlar 

Çalýþanlar, yaþadýklarý depreme baðlý ve Ruh Saðlýðý Hizmetlerine Ýliþkin 

yeniden yaþantýlama, kaçýnmaküntleþme Öneriler

ve aþýrý uyarýlmýþlýk gibi travmatik stres 

belirtilerini % 10 ile % 29 gibi deðiþen Gerek toplum tabanlý, gerekse yüksek risk 

oranlarda yaþamaktadýr. Ruhsal tedaviye altýndaki topluluklarda yapýlan çalýþmalar afet 

ihtiyaç duyanlarýn oraný % 9'dur. Bununla sonrasý ruh saðlýðý hizmetlerinin yapýlanmasý 

birlikte, ruhsal sorunlarý olduðunda en ile ilgili fikir verebilir. Bu konudaki sonuç ve 

fazla yakýnlarýndan yardým almaktadýrlar öneriler þunlardýr;

(Çakmak ve ark. 2004). 1. Depremden yýllar sonra bile baþta 

TSSB ve MD olmak üzere travma ile 

3.2.5 Yardým ekipleri ve itfaiye iliþkili sendromlar yaygýn bir toplum 

çalýþanlarý saðlýðý sorunudur.

Ölü ve yaralýlarla uðraþmak, cesetlerin 2. Özellikle MD ve TSSB birlikteliði 

görüntü ve kokularý, sýklýkla yaþamsal iyileþmeyi güçleþtirmektedir. Bu nedenle 

tehdit içeren durumlara maruz kalmak, tarama ve yardým programlarýnda bu iki 

fiziksel olarak kötü koþullarda ve görece hastalýðý ön plana almak gerekir.

yetersiz ekipman donanýmý ile çalýþmak 3. Afet sonrasý ruh saðlýðý hizmetlerinin 

itfaiye çalýþanlarýný ruh saðlýðý açýsýndan uygulanmasýnda      alýþýlmýþ       psikiyatr
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I. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý 
Koordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým” Konferansýnýn Sonuç Bildirgesi 

Bu konferansýn; küresel birikimlerin paylaþýldýðý, uluslararasý yardým ve iþbirliðine 

büyük katkýlar saðladýðý, bu alanda bilim dünyasýna yeni ufuklar açtýðý deðerlendirilmektedir. 

Böyle önemli bir konferansýn Birleþmiþ Milletlere üye 36 ülkenin katýlýmý ile  Doðu 

Akdenizde küçücük bir ülke olan  Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde ve dünya standartlarý 

üzerinde bir organizasyonla  gerçekleþtirilmiþ olmasý bilim adýna ayrý bir gurur kaynaðý 

olmuþtur. 

Dünya da, özellikle geliþmekte olan ülkelerde hýzla artan nüfus ve yatýrýmlarýn artan 

deðeri doðal ve endüstriyel afet zararlarýnýn azaltýlmasý çalýþmalarýnýn geliþtirilmesini daha 

da önemli duruma getirmektedir. 

Afetlerin etki düzeyleri ve alanlarý büyüdüðünden afet yönetimi kavramýnýn, 

kapsamýnýn ve organizasyonlarýnýn yeniden gözden geçirilmesi ve geliþtirilmesi 

gerektirmektedir. Sosyal ve idari yapýyý her düzeyde buna hazýrlamak durumundayýz.  Kuzey 

Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ev sahipliðinde iki gündür süren I. Uluslararasý “Doðal Afetler ve 

Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý Koordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým” 

Konferansý toplantýsýnda toplantýnýn adýyla uyumlu olarak “afet zararlarýnýn azaltýlmasý ve 

acil durum sürecinde” çok çeþitli ve önemli konular üzerinde durulmuþtur. Konferansa 35 

ülkeden bilim adamlarý hükümet ve NGO'lara baðlý temsilciler, uygulayýcýlar ve yöneticiler 

katýlmýþtýr.

Bu iki günlük sürede afetlerin genel durumu; Akdeniz bölgesi ve Kýbrýs Adasý 

çevresine ait deprem tehlikesi; iklimsel deðiþimler; doðal ve endüstriyel afetlerden alýnan 

dersler çerçevesinde risk ve afet yönetiminde kavramsal deðiþimler; yeniden yapýlanmalar; 

teknolojik altyapý ihtiyaçlarý ve geliþmeler; yerel, ulusal ve uluslararasý yardým ve destek 

organizasyonlarýnýn durumu ve iþbirliði konularý üzerinde durulmuþtur. Hükümet NGO 

iliþkileri, saðlýk hizmetleri, psikososyal yardýmlar, eðitim halkýn bilgilendirilmesi ve medya 

konularý incelenmiþ ve tartýþýlmýþtýr. Arama-kurtarma faaliyetlerinin icra edilmesi sýrasýnda 

ortaya çýkan sorunlar, yönetim ve liderlik, teknolojik ve teçhizat ihtiyaçlarý konularýnda 

sunular yapýlmýþtýr. Afet yönetiminde bütüncül yönetim anlayýþýnýn gittikçe daha 

yaygýnlaþtýðý görülmektedir. Bütüncül afet yönetiminin oluþturulmasýnda birçok kurum ve 

kuruluþa görev düþtüðü açýktýr. Bu baðlamda akademisyenler eðitim programlarýna çaðdaþ 

afet yönetimi uzmanlýk programlarý, lisans ve yüksek lisans yapýlanmalar yerleþtirmelidirler. 

Afet yönetim hizmetinde akreditasyon gündeme gelmektedir. Üniversitelerimize bu manada 

önemli görevler düþmektedir.

1. Uluslararasý “Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý
 Koordinasyon Ýþbirliði  ve Ýnsani Yardým” Konferansý

201



2007

Çaðdaþ yaklaþýmlarla planlanmýþ ve profesyonel mühendislik yönetiminde inþa 

edilmiþ yapýlardan oluþan yerleþimlerde doðal ve endüstriyel olaylar afete dönüþme olasýlýðý 

daha az olacaðýndan zarar azaltma, önleme ve hazýrlýk çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi gereði 

açýktýr. Yara sarma yerine hazýrlýklý olma esas olmalýdýr. Ancak bu þekilde olaylara karþý sivil 

savunma ve korunma kapasitesini geliþtirebiliriz. 
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