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I. AFETİN TANIMI ve AFETLERE YAKLAŞIM  

Klasik metinlerde, afetler doğal ve yapay olarak iki sınıf altında toplanır. Oysa, 

sonuçları açısından, hiç bir afet türü yalnızca doğal bir olaya bağlı değildir. Örneğin; bir 

deprem ya da sel olayında, afetin tetikleyicisi yer sarsıntısı ya da su taşkını gibi doğal bir olay 

olmakla birlikte, fizik çevrede yaptığı yıkım dolayısı ile de insanlardaki kırımın düzeyi orada 

bulunan toplumun yapısı (düşünsel ve fizik) ve bu yapının belirlediği tavır ve davranışlarla; 

yani insan eylemleri ile çok yakından ilgilidir. Bu nedenle de, afet tanım ve sınıflamalarında, 

yapay ve doğal gibi sınıflamalar ya da genellemeler yapmak doğru değildir. Hem böyle bir 

yanlışa düşmemek hem de mistisizm, olağanüstülük ve biçarelikten arındırarak, bilimsel bir 

temele oturtmak için, doğal afetleri; “küremizde sürüp giden, doğal ve olağan hareketlerin 

tetiklemesi sonunda, sosyal çevrenin yıkımı ile oluşan kırımlardır” şeklinde tanımlamak daha 

yerinde olur. Daha genel bir anlatımla, ister doğal isterse yapay tetikleyicilerden sonra 

oluşsun afetlerin tümü yapaydır. Çünkü;  doğal olayların bir afet niteliği kazanabilmesi ya da 

bu olaylardan sonra bir afet yaşanabilmesi için; afet tetikleyici olayın yanında, üç toplumsal 

öğenin onunla birlikte bulunması  gerekir.  

a) Toplumun bulunması: Doğal tetikleyicilerin afet niteliği kazanabilmesi için, her 

şeyden önce orada bir toplumun bulunması gerekir. Toplumun ya da insanın bulunmadığı 

yerde (örneğin çöllerde ya da tropik ormanlarda) hangi büyüklükte deprem olursa olsun, 

santimetre kareye ne kadar yağmur düşerse düşsün, rüzgar hangi hızla eser ise essin bu olay 

herhangi bir yıkıma ve kırıma neden olmaz. Dolayısı ile de bu olay bir afet niteliği kazanmaz. 

b) Toplumun düşünsel yapısının yetersiz (bilim dışı) olması: Toplumun bulunduğu 

her yerde, doğal tetikleyiciler afet niteliği kazanamaz. Çünkü; toplumda bilimsel düşünce 

hakim ise, yaşamın tüm alanlarına ve bu arada da doğal olaylara (deprem, yağmur, rüzgar) 

bilimsel olarak yaklaşılır ve bunların neden olduğu kırımlar “doğal”, “olağanüstü” ya da 

“takdiri ilahi” olarak algılanmaz.  Bu tür olaylarla karşı karşıya gelindiğinde örgütlü bir 

davranış sergilenir. Dolayısı ile de böyle bir olay karşısında, toplumun “paniklemesi, 

 1



yöneticilerinin “takdiri ilahiye sığınması” ve “herkesin ne yapacağını bilmez bir durumda 

ortada kalması”, Cüppeli Ahmet’lerinin “depremin fay kırıklarından ileri geldiğini 

söyleyenlerin şeytan olduğunu” söylemesi örneklerinde olduğu gibi, sosyal çevrenin düşünsel 

yapısı / üst yapısı çatlamaz yıkılmaz.  

c) Toplumun fizik yapısının dayanıksız olması: Düşünsel yapısı yeterli olan 

toplumlarda kent planları ve fiziksel yapı (bina, yol, köprü vb) kalitesi afet tetikleyici 

olasılıklarına ve bilimsel hesaplara dayalı olarak yapılır ve dayanıklı olur. Dolayısı ile hangi 

büyüklükte deprem olursa olsun, hangi miktarda yağmur yağarsa yağsın ne kadar hızlı rüzgar 

eserse essin binalar, yollar, köprüler, yani sosyal çevrenin fizik yapısı / alt yapısı çökmez ve 

bunlara bağlı insan kırımları meydana gelmez ve olay bir afet niteliği kazanmaz.   

Bugüne kadar bilindiğinin ve aktarıldığının tersine, ne doğal afeti tetikleyen olay ne de 

bunun sonucunda oluşan kırım ve yıkım, yani afetler olağanüstü / olağandışı değildir. Deprem 

örneğinde; yerkabuğunu oluşturan levhalar ve faylar hep vardı ve gelecekte de var olacaktır. 

Aynı şekilde sel ve kasırga örneğinde, yağmur hep yağacak, rüzgar da hep esecektir. Bunlar 

son derece olağan olaylardır. Bu olaylara karşı, sosyal çevrenin düşünsel yapısı dayanıklı 

(bilimsel) değil ve bunun bir ürünü / sonucu olarak sosyal çevrenin fizik yapısı dayanıklı değil 

ise, buların yıkılması da olağandır. Sosyal çevrenin bu iki öğesinin yıkılması sonunda,  büyük 

ölçekte insan kırımlarının görülmesi de aynı derecede olağandır. Bu nedenle de, genelde 

afetler  özelde ise doğal olayların tetiklediği afetler olağanüstü ya da olağandışı bir durum 

değildir.  

Yukarıda özetlenen usa vurmalardan hareketle; afetlerin tümünün yapay ve olağan 

olduğu kabul edilebilir ve afetlerle baş edebilmek için, her şeyden önce, toplumların 

kafasındaki “afetlerin doğal ve olağanüstü” olaylar olduğu düşüncesini ortadan kaldırmak, 

yani düşünsel yapıyı yeterli hale getirmek gerekir. 

İnsanlığın bugünkü bilimsel ve teknolojik olanakları ne yerküre ne gazküre ne de 

sıvıküre hareketlerini önlenmeye yetmektedir. Bunlar devam edip gidecektir. Bu koşullarda  

doğal tetikleyicilerin oluşturduğu afetler açısından, bir tek çözüm vardır, o da; toplumların 

düşünsel yapısının bilimsel temellere oturtulmasıdır. Böyle bir düşünsel yapı, fizik yapıların 

depremlere, rüzgara, sel basmalarına ve savaşlara karşı dayanıklı olması sonucunu doğuracağı 

gibi, her türlü fizik önleme karşın, bu tür olaylar olduğunda ya da bu tür olaylar yıkım ve 

kırımlar yol açtığında da onu örgütlü / çağdaş bir toplum olarak karşılayabilmeyi de 

beraberinde getirecektir. 

Doğal afetler bu şekilde ele alındığında ve de afet denklemi bu şekilde kurulduğunda, 

bu denklemde insanlığın müdahale edeceği / edebileceği öğe bellidir ve bu da sosyal çevredir 
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(sosyal çevrenin üst ve alt yapısı).  Çünkü; insanlığın, en azından şimdilik, afeti tetikleyen 

doğal ve olağan olaylara (fay kırılması, rüzgar esmesi, yağmur yağması) müdahale etme 

olanaklarından yoksun olduğu bilinmektedir. Başka bir anlatımla; insanların müdahale 

edebileceği ölçek afeti tetikleyen olayların büyüklüğü değil (depremde büyüklük, kasırgada 

rüzgar hızı, yağışta metrekareye düşen su miktarı) onların yol açtığı kırım ve yıkımların 

miktarı yani afetin şiddetidir. Çünkü; afet tetikleyicilerin büyüklüğünü doğrudan doğa 

belirlemekte,  şiddetini ise büyük oranda insanlar; yani kent planlaması ve yapı kalitesi 

belirlemektedir. Bu nedenle de, afet yönetiminde amaç; tetikleyicileri önlemek değil  bunların 

şiddetini küçültmek; yani yıkım ve kırımlarını önlemektir.  

Afetin tanımı çok çeşitli şekillerde yapılabilmektedir. Bunların yaygın kabul görmüş 

olanlarından bir tanesi şöyledir: Ekolojik dengeyi bozarak,  toplumun olağan yaşam düzenini 

ortadan kaldıran, can ve mal kaybına neden olan, toplumun uyum sağlama ve yanıt verme  

kapasitesini aşarak, onu dış yardıma muhtaç kılan ekolojik olgu ve olaylara afet denir" . 

Bu tanım beş öğe içermektedir: 

1. Ekolojik dengenin  bozulması, 

2. Olağan yaşamın ortadan kalkması, 

3.  Can ve mal kayıplarının ortaya çıkması / oluşması, 

4. Sorun ile baş etmede, toplumun yanıt ve uyum kapasitesinin yetersiz kalması,  

5. Toplum dış yardıma muhtaç kalması.

Tanımın içerdiği bu öğelerden de anlaşılacağı üzere, bir olayın afet olarak 

nitelenebilmesi girebilmesi için,  diğer öğelerin varlığı da gereklidir, ancak esas olan 

belirleyici olan;  toplumun olayın sonuçları ile baş etmede yetersiz kalması ve dış yardıma 

gereksinim duymasıdır. Buradaki dış yardımdan kasıt ise, çoğu zaman anlaşıldığı gibi, 

yalnızca merkezi hükümet ya da uluslararası / sınırötesi yardım değildir. Olayın olduğu 

yerdeki toplum biriminin ( köy / kasaba / kent )  kendi dışındaki  her tür birimden (komşu / 

kardeş - köy / kasaba / kent ) ya da daha üst idari birimlerden (merkezi hükümet veya 

uluslararası düzey ) yardıma gereksinim duyması demektir. Daha açık bir anlatımla, bir 

olaydan sonra, sunuk kalan toplumun, sayılan bu düzeylerin herhangi birinden veya 

birkaçından yardım gereksinimi duyulması ve bu yardımlar olmadan olayın üstesinden 

gelememesi o olayın sunuk kalan toplum için bir afet olduğu nitelenmesi yapılır. Olay 

bölgesel ve ulusal  yaşamı etkileyecek düzeyde ise tüm ülke için bir afet söz konusu olur.  

Herhangi bir olayın afet olarak tanımlanması ve nitelenmesinde, dış yardıma muhtaç 

olma yanında, başka bir takım koşulların varlığı ya da ölçütler ve büyüklükler de 

kullanılmaktadır.  Örneğin; bunlardan en çok kullanılan ve esas alınanlardan birisi; olayın yol 
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açtığı kırım ve yıkımın büyüklüğüdür. Bundan ötürü de; "10’dan fazla ölüm ve 50’den fazla 

yaralanma ile sonuçlanan olaylara afet denir" şeklindeki tanımlara çok sık rastlanmaktadır. 

Kuşkusuz, bir olayın afet olarak nitelenmesinde yol açtığı kırım ve yıkımların büyüklüğü 

önemlidir. Ancak, bundan daha önemlisi ve belirleyici olanı; sunuk kalan toplumun söz 

konusu büyüklüklerle baş etme yeti ve kapasitesidir. Çünkü; olayın sayısal büyüklüğü ne 

olursa olsun, eğer olaya sunuk kalan toplum bu sorunla kendi olanakları ile baş edebilir ve 

afetzedelerine gerekli hizmetleri verebilir ise, olaydan doğrudan etkilenenler dışında kalanlar 

olaydan etkilenmez ve toplu bir panik yaşanmaz. Dolayısı ile de toplumun olağan yaşamı 

etkilenmez ve kesintiye uğramaz.  Aksine,  olay karşısındaki toplumsal yanıt / refleks 

insanlara güven verir ve böyle bir toplumun bireyi olmanın hoşnutluğunu yaşatır.  Bundan 

ötürü de, olay ne kadar büyük olursa olsun bir afet olarak nitelenemez /değerlendirilemez. 

Örneğin;  Bir yerleşim biriminde ya da yakınında 50 - 100 hatta 200 ölümle sonuçlanan bir 

olay olduğunda, eğer o yerleşim birimi o olay ile rahatça baş edebiliyor, herhangi bir 

yetersizlik ve panik görülmüyor ve toplum yaşamı olaydan olumsuz etkilenmiyor ise, bunu bir 

afet olarak nitelemek doğru olamaz. Tam tersine olayın yol açtığı kırım ve yıkımın sayısal 

büyüklüğü çok küçük olmasına karşın, olay sunuk kalan tüm toplum birimini ve hatta tüm 

ulusu travmatize ediyor ve toplum yaşamı olumsuz etkileniyor ve hatta kesintiye uğratıyorsa  

bu  durumun da bir afet olarak nitelenmemesi yerinde olmaz. 

Bu örnek ve tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere;  bir olayı afet olarak nitelemede 

kullanılan ölçekler / öğeler içinde esas olan / belirleyici olan, bu olaya sunuk kalan  toplumun, 

sonuçlar ile baş etmede yetersiz kalması ve dış yardıma gereksinim duymasıdır.  Bu 

saptamadan yola çıkıldığında, bir toplumun olaylar ile baş etme yetenek ve kapasitesi arttıkça, 

o toplum için afet olarak nitelenebilecek ya da afet olarak yaşanacak olayların sayısı da azalır. 

Tam tersine toplumların olaylarla baş etme yeti ve kapasiteleri azaldığında ise; afet olarak 

yaşadıkları/yaşayacakları olayların sayısı artar. Bundan ötürü de;  ülke ya da afet yönetiminde 

de esas / amaç / hedef olan bu, yani toplumun olaylarla baş etme kapasite ve yetisini 

arttırmak olmalıdır.  

Yukarıda  anlatılanları toplu ve kısaca özetlemek gerekir ise; bir toplumun afetlerden 

kurtulması; onun düşünsel dolayısı ile fizik yapısının bilimsel bir tabana oturması ve  

örgütlü bir toplum haline  gelmesi ya da örgütlenmesi ile olanaklıdır. 

 

II. TOPLUMSAL HAZIRLIK ve ÖRGÜTLENME 

Afetlerde etkili bir yönetim gerçekleştirmek ve onunla baş ederek, kırım ve yıkımlarını 

en aza indirebilmek için, olası afet risklerine karşı, tüm toplumsal birimlerin (aile, işyeri, 
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apartman, bina, sokak, mahalle-köy, kasaba, kent) ve tüm kurumların (sektör, bakanlık, il 

müdürlüğü, belediye,) ve bunların tüm alt birimlerinin (sağlık ocağı, hastane, fabrika, okul vb) 

bu anlamda örgütlenmesi ve kendilerine özgü bir afet planı hazırlaması gerekir. Mahalle, kent, 

bölge ve ulusal planlar ise, bu alt birimlerin planlarının birleşiminden elde edilir / edilmelidir. 

Bu nedenle de, ülkedeki tüm kurumlar bir yandan kendi hizmetleri ile ilgili olarak kurumsal 

plan ve senaryolarını hazırlarken öte yandan da toplumun örgütlenmesi ve hazırlanması için 

öncülük etmelidir.  

Bu bölümde kurumsal planlar ve hazırlıklar üzerinde hiç durulmamış, yalnızca 

toplumun hazırlanması ve örgütlenmesi konusu işlenmiş ve esas kurgu konutlar üzerine 

oturtulmuştur. Metinde yer yer geçen işyerlerinden kasıt; mahallelere ve konutlar arasına 

yayılmış olarak bulunan küçük işyerleridir. Aileler, konutlar ya da binalar için önerilen tüm 

önlemler ile, örgütlenme ve plan önerileri bu tür küçük işyerleri için de geçerlidir. Bu nedenle 

de bu tür işyerlerinin örgütlenmesi de konutlarla birlikte ele alınmış ve ayrıca bunlar için özel 

örnekler verilmemiştir. Sokak ya da mahallelerdeki, belli büyüklüğün üstündeki işyerlerinin 

(fabrikalar vb) ya da belli bir sektörün uzantısı olan birimlerin (okullar, hastaneler, sağlık 

ocakları, il müdürlükleri vb) örgütlenme ve planları kurumsal örgütlenme kapsamında 

olduğundan ve o başlık altında ele alındığından bu bölümde bunlardan da hiç söz edilmemiş 

ve örnekler verilmemiştir.  

1. Ailenin Örgütlenmesi ve Ailede Afet Planı: Herhangi bir afet riski (deprem, sel, 

kasırga, yangın, NBC ajanlarla saldır vb) bulunan yerleşim biriminde yaşayan tüm aileler ve 

işyerleri, afet konu ve risklerini konuşarak, bu bağlamda örgütlenmeli ve kendi ailesi / işyeri 

için bir afet planı yapmalıdır. Bu planda afetlerin süreçleri göz önünde bulundurularak, 

afetlerin tüm dönemlerinde yapılacak işler, kimler tarafından ve nasıl yapılacağı ayrıntılı bir 

biçimde tanımlanmalıdır. 

a) Her aile, sessiz dönemde konutunu deprem, sel, kasırga, yangın ve yapay afet  diye 

bilinen olaylar açısından gözden geçirmeli, konutun bu tür olaylara karşı daha güvenli hale 

gelmesi için gerekli önlemleri araştırmalı / soruşturmalı ve gereğini yapmalıdır. Bu dizeden 

olmak üzere; gaz, su ve elektrik sistemleri kontrol edilmeli, bunların şebekelerinde, deprem 

sarsıntısı, kasırga veya sel sırasında tehlike yaratacak eksiklik, hata ve yetersizlikler 

giderilmelidir. Bu sistemlerin her birine, kolayca ulaşılabilecek ve olay sırasında sistemi devre 

dışı bırakacak vanalar /şarteller vb düzenekler eklenmelidir.  

Türkiye’de özellikle deprem olayı üzerinde durulmalı, konut ve işyerlerinde deprem 

açısından alınması gerekli her türlü önlem alınmalıdır. Evde veya işyerinde bulunan ve 

sarsıntı ile kopma / düşme riski olan (tavana asılı alet ve makineler, avizeler vb / duvara asılı 
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su ısıtıcıları, dolaplar, çerçeveler  vb),  devrilme riski olan  (kütüphane, dolaplar vb) tüm yapı 

ve eşyalar gözden geçirilerek tavan ve duvar bağlantıları güçlendirilmeli ve bunlar yerlerine 

iyi bir biçimde bağlanarak, sarsıntı ile kopma, düşme ve devrilme riskleri ortadan 

kaldırılmalıdır. Yataklar, oturma (koltuk, sandalye, divan vb) ve çalışma masa ve tezgahları, 

bu tür eşyaların düşmesi veya kopması halinde risk yaratmayacak bir biçimde 

yerleştirilmelidir. Dolap ve raflara yerleştirilen eşyalar herhangi bir sarsıntı sırasında tehlike 

oluşturmayacak şekilde (ağır ve kırılabilir eşyalar alt gözlerde ve kapaklı raflarda ve kapakları 

kilitli olacak şekilde) yerleştirilmelidir. Evlerde ve bulunmasının zorunlu olmadığı diğer 

mekanlarda, yanıcı, parlayıcı ve zehirli madde bulundurmamalıdır. Bunların bulunmasında 

zorunluluk olan işyerlerinde, gerekli önlemler alınmalı, bu tür maddelerin genel kullanım 

alanlarından uzak bir köşede ve  güvenli  bir şekilde bulunması sağlanmalıdır.  

b) Her aile bir afet planı yapmalıdır. Bu plan, ilgili organlar tarafından alarm verilmesi 

ya da alarm verilmeksizin olay başlaması halinde, evde bulunan tüm kişilerin davranışlarının 

neler olacağını ayrıntılı bir şekilde içermelidir.  

Örneğin; deprem açısından, evdeki kullanım alanlarından (odalar, salon, mutfak vb)  

hangisi daha güvenlidir, bu alanlarda çökme olması halinde yaşam boşlukları sağlayabilecek 

yerler nerelerdir? Sarsıntı sırasında kişiler buralardan nasıl yararlanacak ve buralarda hangi 

pozisyonda duracaktır? Sarsıntı geçtikten sonra ev nasıl terk edilecektir? Gibi soruların 

yanıtları düşünülmeli ve planlanmalıdır. 

Olaydan haberdar olduktan / alarm verildikten sonra, evi terk etmeden önce, elektrik su 

ve gaz vanaları kimler tarafından ve nasıl kapatılacaktır? Evdeki yardıma gereksinimi olan 

kişilere (çocuk, yaşlı, engelli vb) ve varsa evcil hayvanlara kimler yardımcı olacak ve bunlar 

aile toplanma yerine nasıl götürülecektir? Şayet var ise zorunlu gereksinimler çantasını kim 

alacak? Dışarıda nerede toplanılacak (aile toplanma yerleri ile apartman toplanma yerlerinin 

aynı yerde olması tercih edilmelidir)? Okulda, kreşte küçük çocuk var ise onu kim ve nasıl 

alacak? Ev dışındaki aile bireyleri ile nasıl haberleşilecek?  Haberleşme olamaz ise bu bireyler 

aile ile nerede buluşacak (aile toplanma yeri ile aynı yer olmalıdır)? Aile dışarıda toplandıktan 

sonra, apartman yönetimi – komitesi ile kim  iletişim / ilişki kuracak? Soruları başta olmak 

üzere, akla gelen tüm sorular ayrıntılı bir şekilde yanıtlanmalı, planlanmalı ve bu yanıtlar / 

planlar tüm aile bireyleri tarafından bilinmelidir. Zaman zaman  konu tekrar gündeme 

getirilmeli ve hatta tatbikatlar yapılarak ailenin üst düzeyde hazırlıklı olması sağlanmalıdır. 

c) Aile, aile toplanma yerinde toplandıktan ve aile güvenliği sağlandıktan hemen sonra, 

ailedeki apartman yönetimi-komitesi ile ilişki kuracak kişi derhal apartman / bina komitesi  ile 

iletişim kurarak, kendi ailesi hakkında bilgi vermeli ve komşuları hakkında bilgi almalıdır. 
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Ailede, komşularda yardıma  / kurtarma gerekli ise, komşular ile birlikte, apartman kurtarma 

araçları alınarak kurtarma işlemine derhal başlanmalıdır.   

2. Apartmanda Örgütlenme ve Apartman Afet Planı: Afet riski altında olan yerleşim 

yerlerindeki tüm bina (apartman–işyeri) sakinleri,  binalarına ilişkin bir afet örgütlenmesi ve 

planı yapmalıdır. Her şeyden önce bina sakinleri, bina yönetici ya da belirleyecekleri bir 

kişinin başkanlığında toplanarak  afet riskleri konusunu ayrıntılı bir biçimde konuşmalı,  ev ve 

işyeri temsilcilerinden oluşan bir afet komitesi kurmalıdır. Bu komite kendi arasından bir 

başkan ve iki yardımcı seçmelidir. Kurulacak komite, afet risk ve süreçlerini göz önünde 

bulundurarak, tüm süreçlerde yapılacak işleri ayrıntılı bir biçimde içeren bir bina afet planı 

hazırlamalıdır. Bu dizeden olmak üzere: 

a) Afet komitesi, binayı sessiz dönemde ayrıntılı bir biçimde gözden geçirmeli ve bir 

deprem / sel / kasırga/ yangın / savaş olasılığına karşı olabildiğince güvenli hale getirilmelidir. 

Bu konuda gerekli incelemeler yaptırılarak teknik bilgi ve yardım alınmalıdır. Binanın fizik 

yapısı, elektrik, su ve gaz şebekesi risk yaratmayacak ve  yer sarsıntısı sel vb durumlarda 

kolayca devre dışı bırakacak düzeneklerle donatılmalıdır. Koridor ve merdiven boşluklarında 

risk yaratan ve binanın boşaltılmasına / tahliyesine engel olan yapılar-eşyalar giderilmeli / 

kaldırılmalıdır. Binada oluşacak hasardan etkilenmeyecek bir yerde (bahçenin güvenli bir 

köşesi) kurtarma araç ve gerecinin ( kazma, kürek, keski, balyoz, çekiç, kriko vb) bulunması 

sağlanmalıdır.  

b) Bina komitesince, binanın ve bağımsız kullanım alanlarının, her dairenin / her 

birimin ayrıntılı bir planı çizilmelidir. Her dairede ya da işyerinde kaç kişi yaşadığı ve 

bunların yerleşim planı, odalarda ve diğer  kapalı hacimlerde kimlerin kaldığı ve buradaki 

yatakların, oturma yerlerinin, iş masalarının ve diğer eşyaların hangi pozisyonda bulundukları 

bu plan üzerine açık bir şekilde işlenmelidir. Buralarda hasar meydana gelmesi ve içerde 

insan kalması halinde en uygun yaklaşım ve kurtarma biçiminin ne olacağı düşünülmeli ve 

araştırılmalıdır. Bina için, bir toplanma bölgesi belirlenmeli ve burası tüm ailelere 

duyurulmalıdır.  

c) Aile ya da işyerlerinin kendileri için hazırlamış oldukları planlar bina komitesince 

gözden geçirilmeli, bu planlar ile bina planı arasında uyum sağlanmalıdır. Gereğinde aile ve 

işyerlerine kendi planlarını yapma konusunda rehberlik yapılmalı ve yardımcı olunmalıdır. 

d) Bina sakinlerinden kimin sokak komitesi sorumlusu olacağına önceden karar 

verilmelidir. Bina komitesinde görevlendirilecek kişilerin ikişer yedekli olmasında büyük 

yarar vardır. Çünkü; görevlendirilen kişilerin kendilerinin ya da ailelerinin depremden hasar 

görmesi halinde görevlerinin başına gidememe olasılığı vardır. Bina komitesi belli aralıklarla 

 7



bir araya gelmeli, plan tekrar tekrar gözden geçirilmeli ve zaman zaman tatbikatlar yapılarak 

bina sakinlerinin olaya hazırlıklarının en üst düzeyde olması sağlanmalıdır. 

e) Olay olduğunda, ilk fırsatta, aile ve işyeri temsilcileri (bina deprem komitesi) bina 

toplanma bölgesinde bir araya gelmeli ve tüm komşuların durumu değerlendirilerek, içerde / 

enkaz altında kalan olup olmadığı soruşturulmalıdır. Şayet böyle bir durum var ise, apartman 

kurtarma araçlarının bulunduğu yerdeki araç gereçler alınarak derhal kurtarma işlemlerine 

başlanmalıdır. Bu kurtarma işleminde, daha önce kararlaştırılmış olan  yaklaşım ve kurtarma 

biçimi unutulmamalıdır.  Bu arada sokak komitesi ile iletişim kurmakla görevlendirilmiş olan 

kişi, sokak toplanma yerine giderek komiteye apartman hakkında bilgi vermeli ve gereğinde  

onlardan yardım istemelidir. 

3. Sokakta Örgütlenme ve Sokak Afet Planı: Afet riski altında olan yerleşim 

birimlerindeki tüm sokakların, bir sokak afet planı ve örgütlenmesi olmalıdır. Bunun için, her 

şeyden önce sokakta bulunan tüm binaların yöneticileri ya da sakinlerin belirleyecekleri bir 

kişi ve yedeğinden oluşan bir sokak komitesi oluşturulmalıdır. Bunlar bir araya gelerek kendi 

aralarında bir başkan ve iki başkan yardımcısı seçmelidir. Binalardan, sokak komitesinde 

seçilecek kişilerin ikişer yedekli olmasında büyük yarar vardır. Çünkü; görevlendirilen 

kişilerin olaydan kendilerinin ya da ailelerinin hasar görmesi durumunda görevlerinin başına 

gidememe olasılığı vardır.  

Bu komite, seçilen başkanın başkanlığında toplanarak konuyu ayrıntılı bir biçimde 

konuşulmalı ve afet risk ve süreçlerini göz önünde bulundurularak ayrıntılı bir sokak afet 

planı hazırlamalıdır. Hazırlanacak plan  afet türleri ve süreçlerinde yapılacak işleri ayrıntılı bir 

biçimde içermelidir. Bu dizeden olmak üzere: 

a) Komite, sessiz dönemde, sokağı enine boyuna incelemelidir. Sokağın ayrıntılı bir 

krokisi hazırlanarak, sokaktaki riskli binalar ve yapılar ( doğal gaz şebekesi, yanıcı, parlayıcı 

ve zehirli madde bulunduran depo ve işyerleri vb) saptanarak kroki üzerinde işaretlenmelidir. 

Bu yapılar için yapılabilecek olan işlemler tartışılarak, olanaklı düzeltmeler yapılmalı ve 

önlemler alınmalıdır. Sokaktaki binaların, kendi afet planlarını yapmaları konusunda rehberlik 

yapılmalı, onların afet planları gözden geçirilerek, sokak planı ile bunların uyumluluğu 

sağlanmalıdır.  

Sokak komitesi, kendisi için, olay sırasında / sonrasında toplanacakları, bir toplanma 

yeri belirlemelidir  (sokak komitesi toplanma yeri). Bunun için sokaktaki park yeri, okul ya 

da sağlık kurumu bahçesi gibi açık alanlar önerilebilir). Toplanma yeri yakınında ve olaydan 

zarar görmeyecek bir yapıda (özel olarak inşa edilebilir veya var olan yapılardan birinden 

yararlanılabilir) çeşitli kurtarma araçları (kürekler, kazmalar, keski, delgi aletleri, balyoz vb) 

 8



bulundurmalıdır. 

b) Sokak komiteleri belli aralıklarla bir araya gelmeli, plan tekrar tekrar gözden 

geçirilmeli ve zaman zaman tatbikatlar yapılarak sokak sakinlerinin olaya hazırlıklarının en 

üst düzeyde olması sağlanmalıdır. 

c) Sokak komitesi, olay sırasında / sonrasında, derhal başkan ya da başkan 

yardımcısının başkanlığında sokak toplanma yerinde toplanmalı ve bir sokak kriz masası 

oluşturarak, çalışmaya başlamalıdır. Olaydan hemen sonra sokak toplanma yerine gelen bina 

temsilcilerinden, sokaktaki hangi yapıda ya da binada hasar olduğu ve bunların hangisinde 

kazazede bulunduğu konularında bilgi alınmalı ve hızlı bir değerlendirme yapılarak, derhal 

buralar için kurtarma ekipleri oluşturulmalı ve yardım ulaştırılmalıdır. Bu değerlendirme 

sokaktaki tüm binaları özellikle de riskli yapıları içermelidir.   

Sokak değerlendirmesi biter bitmez, sokak komitesi tarafından seçilmiş / 

görevlendirilmiş kişi mahalle / köy toplanma bölgesine / kriz masasına giderek sokak 

hakkında bilgi vermelidir.  Sokak komitelerinin toplanma bölgeleri aynı zamanda dışarıdan 

gelecek arama kurtarma ekiplerinin de geleceği ve yönlendirileceği (sokak komitesi başkan ya 

da yardımcılarınca) yerler olmalıdır. 

d) Sokak komiteleri, arama kurtarma işleri yanında kimsesiz kalan çocuk ve yaşlıların 

gözetiminden de sorumlu olmalıdır. Bu amaçla, hazırlanacak planlarda kimsesiz kalacak yaşlı 

ve çocukların bakılıp korunacağı yerler de düşünülmelidir. 

 

4. Mahalle-Köyde Örgütlenme ve Afet Planı:  Afet riski altında olan tüm  mahalle ve 

köyler, afet risklerini değerlendirmeli ve kendi yerleşim birimlerine ilişkin bir örgütlenme  ve 

afet planı yapmalıdır. Sessiz dönemde, her mahallede-köyde muhtar ve mahalle sakinleri 

tarafından seçilecek yardımcıların önderliğinde ve sokak temsilcilerinden oluşan bir afet 

komitesi kurulmalıdır.  Bunlar bir araya gelerek kendi aralarında bir başkan ve iki başkan 

yardımcısı seçmelidir. Konu komitede ayrıntılı bir biçimde konuşulmalı,  köyün-mahallenin 

afet riskleri açsından bir değerlendirmesi yapılarak, bir mahalle–köy afet planı 

hazırlanmalıdır. Hazırlanacak plan afet risk ve süreçleri göz önünde bulundurularak, tüm 

süreçlerde yapılacak işleri ayrıntılı bir biçimde içermelidir. Bu dizeden olmak üzere: 

a)  Köy-mahalle ayrıntılı bir biçimde incelenmeli,  afet açısından riskli binalar ve yerler 

saptanarak, mahalle ya da köyün yeteri büyüklükteki krokisi / haritası üzerinde 

işaretlenmelidir. Bu yapılar için sessiz dönemde yapılabilecek değişiklikler ve önlemler 

konuşulmalı ve olanaklı olanlar yapılarak gerekli önlemler alınmalıdır. Mahalle-köy komitesi, 

kendisi için, olay sırası / sonrasında  toplanacağı bir yer belirlemelidir (mahalle-köy komitesi 
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toplanma yeri). Bu toplanma yerine yakın bir yerde, olaydan (depren /sel /yangın) zarar 

görmeyecek bir yapıda  kurtarma araçları deposu oluşturulmalı (mahalle deposu) ve burada 

yeterli sayıda  çeşitli kurtarma araçlarından (kürekler, kazmalar, keski, delgi aletleri, balyoz 

vb) hazır bulundurulmalıdır. Komite sokak komitelerinin hazırlamış olduğu planları gözden 

geçirmeli ve oluşturulacak mahalle planı ile bunların uyumluluğunu sağlamalıdır. Ayrıca 

sokak komitelerinin yapacağı planlarda onlara kılavuzluk etmelidir. 

b) Olay sırası / sonrasında  mahalle komitesi başkan veya yardımcıların başkanlığında, 

mahalle toplanma yerinde toplanarak derhal mahalle / köy kriz masası olarak çalışmaya 

başlamalıdır. Komite, sokak temsilcilerinden alınan bilgilerin ışığında olayın hızlı bir 

değerlendirmesini yapmalıdır. Bu değerlendirmede özellikle hangi binada hasar var ve 

bunların hangisinde afetzede bulunduğu bilgileri üzerinde durulmalı ve buralara derhal 

kurtarma ekipleri gönderilmelidir.  

Mahalle ve köy komiteleri, en kısa sürede kent  komitesine mahalle hakkında bilgi 

sunmalı (iletişim araçları ya da kurye aracılığı ile) ve onlardan gelecek bilgileri de alarak 

mahalleliye duyurmalıdır. Mahalle-köy toplanma bölgeleri aynı zamanda dışarıdan gelecek 

arama kurtarma ekiplerinin de geleceği ve yönlendirileceği yerler olmalıdır. 

c) Mahalle-köy komiteleri, arama kurtarma işleri yanında, geçici yerleşim, kimsesiz 

kalan çocuk ve yaşlıların gözetimi gibi konularla da ilgilenmeli,  bu konularda il ya da ilçe 

kriz masaları ile işbirliği yapmalıdır. Bu amaçla, hazırlanacak planlarda  seçenek geçici 

yerleşim yerleri ve kimsesiz kalacak yaşlı ve çocukların bakılıp korunacağı yerler de 

düşünülmelidir. 

 

Afete neden olan olaylara sunuk kalan toplumun kendi kendini, dolayısı ile de 

komşuların birbirini kurtarması çok önemlidir. Kırımları çok azaltır. Çünkü afetlerden sonra 

ölümlerin %80’ni ilk bir iki saat içinde meydana gelmektedir. Hiç bir ülke ya da toplumda bu 

kadar kısa bir süre içinde olay yerine ulaşabilecek bir dış yardım söz konusu değildir.  

Özellikle büyük afetlerde dış yardımın / kamu örgütlerinin ya da olay bölgesi dışından 

gelecek arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması ve çalışmaya başlaması oldukça 

gecikmekte ve bazen 24  saati bulabilmektedir. Dünyadaki büyük deprem deneyimlerinin 

sonuçları onu göstermektedir ki; afetzede kurtarma hizmetleri ancak 4. ve 5. günlerde en aktif 

düzeye ulaşabilmektedir. Yani dışardan gelen yardımlar /arama-kurtarma ekipleri ancak bu 

günlerde tam kapasite ile çalışır hale gelebilmektedir. En gelişkin ve örgütlü / hazırlıklı 

ülkelerde bile,   arama-kurtarma ekip ve malzemelerinin uçak ve helikopterlerle olay yerine 

intikal ettirilmesi en az 3-5 saati almakta ve ekiplerin çalışmaya başlaması için de bir o kadar 
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zaman geçmektedir. Oysa bu saatler afetzedelerin kurtarılabilmesi için altın saatlerdir. Bu 

zaman zarfında, olaya sunuk kalan toplum kendi başının çaresine bakmak zorundadır. Bu 

nedenle de, özelde depremlerde genelde ise tüm afetlerde bina, sokak ve mahalle 

örgütlenmelerinin varlığı ve kurtarmada gereksinim duyulacak malzemelerin önceden 

depolanmış olması son derce önemlidir. Kurtarmaya bir saat önce başlanması, başka bir 

anlatımla afetzedenin bir saat önce kurtarılması, onun yaşaması açısından çok kıymetlidir. 

Daha genel bir söylemle,  ilk 48 saatte kurtarılan afetzedelerin yaşama şansı çok yüksektir, 

buna karşılık bundan daha geç kurtarılanlarda ise,  bu şans zamana paralel olarak 

azalmaktadır. 

 Afetlerde ilk yapılacak iş arama-kurtarmadır. Arama kurtarmada ise önemli olan ve en 

çok zaman alan iş kurtarmayı bekleyen afetzedenin yerinin belirlemesidir. Sessiz dönemde 

örgütlenmesini apartman / aile düzeyinde tamamlayan (komitelerini kuran) hazırlık ve 

tatbikatlarını yapan toplumlar, olaydan hemen sonra nerede afetzede kaldığını bilir. Daha dış 

yardım ekipleri bölgeye ulaşmadan, kurtarılması özel araç gereç gerektirmeyen afetzedelerin 

tamamını canlı olarak kurtarabilir. Bu tür komitelerin varlığı, bölge dışından gelen yardım 

ekiplerinin çalışmasını da çok kolaylaştırır ve etkili hale getirerek kurtarılan can sayısını çok 

arttırabilir. Çünkü; bu tür bir örgütlenme ve hazırlığın olması halinde, bölge dışından gelen 

ekipleri, mahalle ve sokak komiteleri karşılar ve onlara; “şu binada, üçüncü katta, arka 

cepheye bakan odada bir afetzedemiz var” gibi kesin bilgi verebilirler. Yani arama-kurtarma 

ekiplerinin yer belirleme için yapacağı zaman kaybını önleyerek, onların doğrudan 

kurtarmaya geçmesini sağlayabilirler. Aksi takdirde ekiplerin enkaz altında canlı olup 

olmadığını araştırması soruşturması bile saatler alacaktır.  

 

  5. Kentte Örgütlenme ve Kent Afet Planı: Afet riski altında olsun ya da olmasın tüm 

kentler bir afet planı ve örgütlenmesi yapmalıdır. Kendisi için afet riski olmayan kentlerin  

komşu / kardeş kentlerde oluşabilecek afetlere yardıma koşabilecek hazırlıkta ve örgütlülükte 

olması gerekir. Her kent, vilayet - kaymakamlık ve belediyede  yönetimlerin önderliğinde, 

mahalle ve köylerin temsilcilerinden oluşan bir afet komitesi kurulmalıdır. Bu komitelere 

vilayet-kaymakamlık ve belediyeden görevlendirilen yetkililer de katılmalıdır. Bu komiteler 

başkan ve başkan yardımcılarını kendi aralarından seçebileceği gibi, vilayet – kaymakamlık 

veya belediyenin görevlendireceği kişiler de başkanlık edebilir.  

Kent komiteleri ile, kurumların (sağlık müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, bayındırlık 

müdürlüğü vb) afetten sorumlu birimlerinin, olay sırasında faaliyete geçecek olan kaza ve 

vilayet kriz masalarının eşgüdümün nasıl sağlanacağı sessiz dönemde tasarlanmalı ve gayet 
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açık bir biçimde belirlenmelidir. Bu örgütlenmeler zaman zaman bir araya gelerek bir durum 

değerlendirmesi yapmalı, ortak eğitim ve tatbikat programları düzenlemelidir. Olay sırasında 

bu örgütlenmeler arasında iletişim eksiklik ve hatalarına fırsat tanınmamalıdır. 

a) Kent komitesi, mahalle ve köylerin afet planlarını gözden geçirerek  bunların bileşimi 

ve eşgüdümünden oluşan bir kent planı hazırlamalıdır. Yeterli olmayan mahalle-köy 

planlarının tamamlanması konusunda mahalle komitelerine kılavuzluk yapılmalıdır.  

Hazırlanacak planda, tüm süreçlerde yapılacak işler ayrıntılı bir biçimde tanımlanmalıdır. Bu 

planlarda yapılacak işlerin kim, nerede, ne zaman ve ne ile sorularını yanıtlayacak ayrıntılar 

bulunmalıdır. 

b) Her bir afet türü için ayrı ayrı, riskli binalar ve yapılar saptanarak, kentin ayrıntılı 

haritası üzerinde işaretlenmelidir. Aynı harita üzerinde ulaşım, sağlık hizmeti, konaklama vb 

olaydan sonra önem kazanacak yapılar işaretlenmeli, ulaşım yollarının tıkanması halinde 

alternatif ulaştırma kanalları belirlenmelidir. Ulaştırma haberleşme ve risk azaltma 

anlamındaki yapılar gözden geçirilmeli ve bu konularda sessiz dönemde alınabilecek önlemler 

konuşulmalı ve olanaklı olanlar yapılarak konu çözüme kavuşturulmalıdır. 

c) Kent komitesi, kendisi için bir toplanma-çalışma yeri belirlemelidir. Kent komitesi 

olay sonrasında, derhal  toplanmalı ve çalışmaya başlamalıdır. Gönüllülerden oluşan kent 

komitesi ile resmi kuruluşların temsilcilerinden oluşan kriz masalarının eşgüdümünün nasıl 

sağlanacağı sessiz dönemde kararlaştırılmalı ve yapılacak tatbikatlar ile pekiştirilmelidir. 

 

6. Ulusal Örgütlenme ve Ulusal Afet Planı: 

Afetlere karşı örgütlenme ve afet planlarının yapılmasında,  kuşkusuz özelde  kamu 

kurum ve birimlerinin genelde de kamu yönetiminin önemli bir rolü vardır. Ancak, bu durum   

afet örgütlenmesi ve planlarının yönetim hiyerarşisinde yukarıda yer alan bazı kurum ya da 

birimlerce yapılarak, alt birimlere ve topluma tebliğ edilecek şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Aksine, afet planlarında esas olan alt kurum ve birimlerin yapacağı / yaptığı  planlardır. 

Çünkü, bu tür planların gerçekçi ve uygulanabilir olmasının tek yolu, onların alttan üste uçtan 

merkeze doğru hazırlanması ile olanaklıdır.  Bu nedenle de, valilikler–kaymakamlıklar ve 

belediyeler bir yandan kendi kurumsal hazırlık ve planlarını yaparken öte yandan da bina- 

sokak- mahalle  ve kent  komitelerinin oluşmasına büyük önem vermelidir. Bu tür komitelerin 

kurulması özendirilmeli ve desteklenmelidir. Örgütlenme tamamlandıktan sonra, kamu  

yönetimlerinin desteği ile komiteler belli aralıklarla toplanmalı ve komitelere ve çalışmalarına 

ilişkin tüm bilgiler topluma mal edilmelidir. Komitelerin halkı bilgilendirmesi, afete 

hazırlaması için toplantılar ve tatbikatlar yapmasına kamu kaynaklarından destek verilmelidir. 
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