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lağan yaşam düzenini bozarak, can ve mal kayıplarına neden olan, toplu-
mun yanıt verme ve uyum sağlama kapasitesini aşarak, dış yardım gereksi-
nimi doğuran ekolojik olaylara afet denir. Bir doğal olayın afete dönüşmesi

için orada bir toplum bulunması ve bu toplumun fiziksel, örgütsel ve düşünsel ya-
pısının yetersiz olması gerekir.1 Dünya genelinde afetlerin hem şiddetinin hem de
sıklığının arttığı görülmekte, ancak ülkeler içinde gelişmekte olan ülkelerde ve hem
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin kendi içinde ise görece yoksul kesimle-
rinde daha yıkıcı etkiye sahip olduğu belirtilmektedir.2 1980-2000 yılları arasında
afet kaynaklı ölümlerin %53’ü (dünyada risk popülasyonunun %11’ini oluşturma-
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larına rağmen) yoksul ülkelerde gerçekleşmiştir ve 2000-
2004 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde 19 kişi-
den biri afetten etkilenmiş iken, OECD ülkelerinde 1500
kişiden biri afetten etkilenmiştir.3

AFET ALGISI

Yerkürenin litosfer, atmosfer ve hidrosfer katmanla-
rında devam eden doğal hareketler sonucunda gelişen
afetler, “doğal afetler”, insan eylemleri ve ihmalleri so-
nunda gelişen afetler ise “yapay afetler” olarak sınıflan-
dırılır.1 Yaşadığımız “doğal” afetleri jeolojik ya da
atmosferik tetikleyicisine bağlı olarak tanımlamak afet
olgusunu anlamamız açısından sorunlu olabilir.2 Afet-
lerin algılanma ve anlaşılma şekli ona nasıl tepki göste-
rildiğini belirlemektedir. Afetlerin insanın kontrolünün
tamamen dışında olarak algılandığı durumlarda olum-
suz etkiler üzerindeki insan sorumlulukları göz ardı
edilmektedir.2 Afetler doğal ve yapay olarak iki başlık
altında incelenmekle birlikte, aslında afetlerin, yerkü-
rede sürüp giden doğal ve olağan hareketlerin (levha ha-
reketi, yağış, rüzgar) insanlarda yaptığı kırımın düzeyi
toplumların düşünsel yapısı ve bu yapının belirlediği
tavır ve davranışlar ile, yani insan eylemleriyle çok ya-
kından ilişkilidir.1 Yerküre katmanlarında oluşan bu
tehlikelerin gerçekleşmesi değil, bunlara incinebilir bi-
reyler veya grupların maruz kalması onları afet haline
getirir.4 Farklı bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizde,
afetler bütünüyle doğal değildir, çünkü tehlike, top-
lumdaki insanları farklı etkileyebilmekte ve farklı top-
lumlarda farklı sonuçlara neden olabilmektedir.5 Aynı
büyüklükteki (büyüklük, depremin kaynağından çıkan
enerjinin bir ölçüsüdür) iki deprem, farklı şiddette (şid-
det, depremin yapılar ve insanlar üzerindeki etkisinin
bir ölçüsüdür) sonuçlanabilmektedir. Hatta farklı yıl-
larda aynı yerde benzer büyüklükte gerçekleşen dep-
remlerin bile farklı şiddette sonuçlanabildiği
görülmüştür.4,6,7 Örneğin, 1985 yılında Mexico City’de
gerçekleşen 8.1 büyüklüğündeki deprem resmi kaynak-
lara göre 10000 ölüm 50000 yaralanmaya neden olmuş,
aynı yerde 1999 yılında gerçekleşen 7.4 büyüklüğün-
deki deprem ise yalnızca 35 ölüm ve bunun birkaç katı
sayıda yaralanma ile sonuçlanmıştır. Türkiye’de aynı yıl
meydana gelen ve aynı büyüklükteki Marmara Depremi
ise resmi kaynaklara göre 17400 ölüm 2500000 yara-
lanma ile sonuçlanmıştır.4,8 Bu üç depremde dikkati
çeken, tehlikeye maruz kalan toplumların veya birey-
lerin incinebilirliğinin tehlikenin olumsuz sonuçları
üzerine olan etkisindeki farklılıklardır.  Elbette etki yal-
nızca toplumun incinebilirliği ile ilişkili değildir, dep-

remin derin veya sığ oluşu gibi diğer faktörlerin de dep-
remin şiddeti üzerinde etkisi mevcuttur.7 Araştırmacı-
ların bu aşırı olayların ve çevresel tehlikelerin farklı
toplumları farklı şekilde etkilediğini ortaya koyması,
afete yaklaşımın sosyal incinebilirlik bakış açısıyla de-
ğerlendirilmesine neden olmuştur.9

AFET VE EŞİTSİZLİKLER

Sağlıkta eşitsizlik, doğal değil, toplumsal nedenlerden
kaynaklanan; doğal nedenlerin ise ancak toplumsal ne-
denler dolayısıyla etki gösterebildikleri; önlenebilir, ön-
lenebilir olduğu için de kabul edilemez nitelikte olan;
bireysel değil toplumsal bir bağlam içinde saptanması,
ele alınması, incelenmesi, mücadele edilmesi gereken;
bu nedenle de tüm bu süreçte ekonomi, sosyoloji, poli-
tika gibi sağlık dışı disiplinlerin de etkinliğinin gerektiği
toplumsal gruplar arasındaki sağlıkla ilgili farklılıklar
olarak tanımlanmaktadır.10 Afetler, bir topluluğun ve
toplumun normal işleyişine, incinebilir sosyal koşullar
ile tehlikeli fiziksel olayların etkileşimi sonucu zarar
veren olaylardır. Sosyal incinebilirlik ve maruz kalım
afet riskinin temel belirleyicileridir ve aşırı olmayan fi-
ziksel olayların ve kronik tehlikelerin nasıl aşırı etki ve
afetlere neden olduğunu açıklayabilmektedir.11 Afetleri
incinebilirlik bakış açısı ile değerlendirdiğimizde, bu
farklılık afete maruz kalan bireyin veya toplumun inci-
nebilirliği ile ilişkilidir ve biyolojik, sosyal, kültürel, eko-
nomik ve fiziksel özellikleri ve durumları hasar
görebilirliği belirlemektedir.3

TOPLUMSAL İNCİNEBİLİRLİK

İncinebilirlik (vulnerability), bir kişi veya grubun, bir
tehlikenin etkisini öngörmede, başa çıkmada, karşı koy-
mada veya iyileşme kapasitesinde etkili olan özellikle-
rini ve durumlarını tanımlamaktadır.3 Bu özellik ve
durumlarından dolayı hassas olan gruplar risklere maruz
kalma ve fırsatlara erişimde eşitsizlikler yaşamaktadır.5

Bu durum ve özelliklerin fiziksel yapılar ile sosyal, eko-
nomik ve politik nedenlerden kaynaklandığı ve bu
durum ve özellikler nedeniyle potansiyel zarardan kaçı-
namama ve doğal tehlikelerin riskine açık kalındığı be-
lirtilmektedir.2,12 Afete neden olan olay öncesinde de
sonrasında da, tehlikeye maruz kalma açısından deza-
vantajlı durumda olan hassas gruplar, afetten topluma
göre orantısız şekilde etkilenmektedir, üstelik afet hassas
grupların incinebilirliğine katkı sağlamakta, günlük kar-
şılaşılan riskleri arttırdığı gibi, gelecekte gerçekleşecek
afetlerde de incinebilirliklerine katkıda bulunmakta-
dır.9,13 İncinebilirlik, koruyucu teknoloji ve mühendis-
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lik çalışmaları gerektirir, ama daha öncelikle bir sosyo-
politik konudur ve afet gerçekleşmeden önce oluşan ve
varolan bir durum ve özelliktir.2,12

İncinebilirlik yer ve afet türüne göre değişebilen
hem dinamik hem de çok yönlü bir kavramdır. Örneğin,
ev kalitesi kuraklıktan ziyade deprem için daha önemli
bir faktördür. Yer farklılığı için kentsel bölge ve kırsal
bölge örnek olarak gösterilebilir. Kentsel bölgeler nüfus
yoğunluğu, alt yapısı, varlıkları ve ekonomik faaliyetleri
sebebiyle hassas konumda iken, kırsal bölgeler ise nüfus
akışı, topluluk özelliklerinin kaybolması, düşük kamu
yatırımı, yapı ve yaşam standartlarının doğal kaynaklara
bağımlılığı sebebiyle kırılgan bir yapıya sahiptir. Görül-
düğü gibi, bu iki yaşam alanı farklı özellikler ve sebepler
nedeniyle afetler açısından incinebilirdir.12 Politik etki,
ekonomik alternatiflerin eksikliği, yoksulluk ve vatan-
daşlık haklarının kullandırılmaması kırsal veya kentsel
alandaki incinebilirliğin  nedeni olabilir. Artan incine-
bilirlik ve afet riski de, küreselleşmenin neden olduğu
politika düzenlemelerine bağlı olabilir.2

Afetlerin çevresel riskler ile kalkınma süreçlerinin
bir sonucu olarak ortaya çıktığı ve insan-doğa ilişkile-
rindeki hatalı ve sürdürülemez eşitsizliklerden kaynak-
landığı belirtilmektedir. Bu eşitsizliklerin de, yoksulluk,
yönetime katılamama, halk sağlığının gerilemesi, cinsi-
yet ve kültürel olarak sosyal dışlanma gibi konuları içer-
diği vurgulanmaktadır.2 İncinebilirlik, afetlerin insani
boyutudur ve insanların yaşamları ve yaşadıkları çevreyi
şekillendiren ekonomik, sosyal, kültürel, kurumsal, po-
litik ve psikolojik faktörlerin sonucudur.14

Afet riskini azaltmada kalkınma uygulamaları, po-
litikaları ve sonuçları önemlidir. Afet riski, toplumun
gelişimindeki eksiklikler nedeniyle artabilmektedir.11

Ekonomik ve politik sistemleri ve yapılanması farklı
toplumlarda benzer tehlikeler, farklı etkilere neden olur
(Akyel R. Afet Yönetim Sistemi: Türk Afet Yönetiminde
Karşılaşılan Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Bir
Araştırma, Doktora tezi, İşletme Anabilim Dalı, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, Adana 2007).
Tehlikelere maruz kalım ve fırsatlara erişimde eşitsiz-
likler sosyo-ekonomik sistemin sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır.5 Hizmetlere erişim, siyasi, sosyal ve eko-
nomik durum afet riskini ve direncini doğrudan etki-
ler.14 Ekonomik ve politik eşitsizlikler, kaynaklara
erişimde yetersizlik etkisiyle incinebilirliğin ana ne-
denlerinden olup, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kamusal
hazırlıklarda yetersizlik gibi eşitsizliklere zemin hazır-
lamaktadır. Diğer eşitsizliklerin temelinde yatan ana ne-
denlerdir.15

26 farklı ülkedeki 28 olayın incelendiği bir çalışma,
afetlerin öncelikle bir kalkınma sorunu olduğunu söyle-
mektedir. Sanayileşmiş zengin ülkelerin, afetler karşı-
sında uğradığı kayıpların görece kontrol edilebilir ölçüde
olması, kalkınmışlık seviyesine yani, kişi başına düşen
gelir, gelir dağılımı, kurumsallaşma, eğitim, sağlık, top-
lumsal dışlanmama v.b. derecelerine bağlıdır.2

Yoksul bölgelerdeki başlıca etkenler arasında, sağ-
lık bakımı, toplu taşıma, iletişim, su, sanitasyon, drenaj
ve yollar gibi altyapı hizmetlerine erişimi sınırlayan
düşük kaliteli ve güvensiz konutlar bulunmaktadır.14

Düşük gelir düzeyine sahip olan hane halkı ve topluluk-
lar afetin etkisini ve afetten kaynaklanan kayıpları, genel
topluma göre orantısız olarak daha fazla yaşamaktadır-
lar.13 Çok boyutlu yoksullukla yaşayan insanlar tehlikeye
maruz kalma ihtimali daha fazla olan alanlarda yaşamakta
ve risk azaltma yatırımlarına erişimleri daha az gerçek-
leşmektedir. Dolayısı ile, günlük risk koşulları ciddi afet
riskinin oluşmasına katkı sunmaktadır. Sigorta ve sosyal
koruma mekanizmalarına erişimin olmaması ve kayıpları
tamponlamak için varlıklarını harekete geçirmede yaşa-
nan zorluklar konut, yerel alt yapı, beslenme gibi afetle-
rin bir dizi etkisine maruz kalmayı arttırmakta,
yoksulluğu derinleştirmekte ve genişletmektedir.13

Kentsel alanlarda artan yoksulluk ve hızlı büyüme
de incinebilirliğin artmasına sebep olan başlıca faktör-
lerden biridir. Yirminci yüzyılda insan nüfusunun ve
inşa ettiğimiz çevrenin aşırı derecede büyümesi, giderek
daha çok sayıda insanın ve ekonomik faaliyetin dış de-
ğişimlere duyarlı hale gelmesi anlamına gelmektedir. İn-
sanların kıyılara ve kentlere göç etmesi de afetlere karşı
duyarlılığı ve incinebilirliği arttırmaktadır.2 Kentsel arazi
kullanımında ve bölgesel organizasyon süreçlerinde iyi-
leşmeler, kırsal geçim kaynaklarının güçlendirilmesi,
kentsel ve kırsal yönetimde genel ve özel ilerlemeler
yoksulluğun azaltılması ve afet riskinin azaltılmasında
ilerleme sağlamaktadır.10

Afetler, ülke genelinde ekonomi ve büyümeyi sek-
teye uğratmaları, ödemeler dengesinde sorun yaratma-
ları, bütçe-gelir dengesini bozmaları, gelir dağılımında
olumsuz etkiler yaratarak yoksulluğu arttırmaları, plan-
lanan yatırımlar için ayrılan kaynakların kesilmesine
neden olmaları, üretim ve stok kaybı, pazar kaybı, mal
darlığı ve fiyat artışlarına neden olmaları, işsizlik, sosyal
dengelerin bozulması, ani ve kontrolsüz nüfus hareket-
lerine yol açması nedeniyle sürdürülebilir kalkınmayı ve
ekonomiyi olumsuz etkilemektedir.16

Afetler yarattıkları yıkıcı etkilerle, bir taraftan da
toplumların gelişme potansiyeline darbe vurmaktadır.
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Örneğin UNDP, doğal tehlikelerin tetiklediği afet ka-
yıplarının, birçok toplumda kalkınma hedeflerine ulaş-
mada sorun yarattığını vurgulamaktadır. Altyapı
sistemlerinin yıkılması, geçim erozyonu, ekosistem bü-
tünlüğünün zarara uğraması ve mimari mirasın kaybı,
hastalıklar ve ölümler gibi doğrudan etkilerle birlikte,
afetler finansal krizler, politik ve sosyal çatışmalar, has-
talıklar ve çevresel bozulma gibi diğer sıkıntıları ve şok-
ları da şiddetlendirmektedir. Bunun gibi afet kayıpları,
yoksulluğu ve açlığı iyileştirme, eğitim sağlama, sağlık
hizmetleri, güvenli yerleşim, içme suyu ve sıhhi tesisat
sağlama ya da çevreyi koruma amaçlı sosyal yatırımları
da engellemektedir.2

Doğal afetler sadece can ve mal kaybına yol açma-
makta, aynı zamanda yaşam alanları üzerinde de olum-
suz etkiler yaratmaktadır.16 Afet sonrasında toplumsal
düzen ciddi şekilde aksayabilmekte, yeni ekonomik ve
sosyal düzenlemeler gerçekleşebilmektedir.9 Örneğin
2011 yılındaki Japonya depremi ve tsunamisi ve sonra-
sında gelişen radyoaktif sızıntı sebebiyle Fukushima terk
edilmiş bir bölge haline gelmiş, oluşan fiziksel hasarın
yanı sıra büyük bir sosyal yıkım oluşmuştur. Aradan yıl-
lar geçmiş olmasına rağmen tsunami kurbanları hala sos-
yal açıdan kırılgan bir topluluk olmaya devam etmekte,
ailelerini, arkadaşlarını, işlerini, evlerini ve memleket-
lerini kaybetmenin sıkıntılarını yaşamaktadır.17 Sadece
afetzedeler açısından değil afet sonrası yeniden yapı-
lanma çalışmaları nedeniyle göç eden insanlar, genellikle
yerli afetzedeler tarafından olumsuz karşılanmakta, dış-
lanmaktadır ve yeniden yapılanma ve iyileşme dönemi
plan ve politikalarında bu durum göz ardı edilmektedir.9

BİREYSEL İNCİNEBİLİRLİK

Afet ve  toplumsal cinsiyet kapsamlı olarak araştırılmış
ve aralarında önemli ilişkiler olduğu görülmüştür.  Afet-
ler ile cinsiyet ilişkisi, biyolojik cinsiyetten daha ziyade
toplumsal cinsiyet açısından önemlidir. Toplumsal cin-
siyet kadın ve erkek olmakla ilgili kültürel olarak inşa
edilmiş kalıplar, roller, fırsatlar ve ilişkiler olarak ta-
nımlanmaktadır ve herkesin günlük hayatını etkileyen
bir faktördür. Toplumsal olarak tanımlanan kadın-erkek
arasındaki ilişkiler ve farklılıklar tüm toplumlarda ve
kültürlerde önemlidir.15,18 Toplumsal cinsiyette eşitlik de
fırsatları kullanma, kaynakların ayrılması ve kullanı-
mında, hizmetlere ulaşmada bireyin cinsiyeti nedeni ile
ayrımcılığa maruz kalmaması/ayrımcılık yapılmaması-
dır. 

Afet yönetimi politika, plan ve stratejilerinde, top-
lumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili politikalar ihmal edilme-

melidir, çünkü kadınlar ve erkekler üstlendikleri farklı
toplumsal roller nedeniyle afetlerden farklı şekillerde et-
kilenmektedir. Bu durum yaş, medeni durum, sosyal
sınıf, etnisite, din, mültecilik gibi faktörler ile de etkile-
şime girdiğinde, güç ilişkileri daha da karmaşık hale ge-
lebilmektedir.18 Kadın ve erkeklerin toplumda rolleri ve
sorumlulukları farklıdır; kaynaklara erişim ve kaynak-
ları kontrollerde farklılıkları vardır ve toplum tarafın-
dan belirlenen karar verme yetkisi farklıdır. Erkekler ve
kadınlar, ekonomik ve sosyal koşullardan farklı şekil-
lerde etkilenirler ve tehlikelere farklı düzeylerde maruz
kalırlar.15 Afetler üzerinde 141 ülkede 21 yılda gerçekle-
şen bir araştırmada, afetlerin kadınlarda erkeklerden
daha fazla ölüme neden olduğu, kadınlarda yaşam bek-
lentisini erkeklere göre daha fazla azalttığı ve bunun sos-
yoekonomik düzeye bağımlı olarak gerçekleştiği ortaya
konmaktadır.19

Afet sırasında kadınların fiziksel özellik ve güçleri-
nin erkeklere göre daha az olması yanında bu özellikle-
rini geliştirmelerinde kültürel kısıtlanmaların olması
nedeniyle hayatta kalma şansları daha az olmaktadır.
Kültürel olarak kullanılan giysiler afet sırasında hareket
kabiliyetlerinde kısıtlamalara, yavaşlamalarına sonuç
olarak dezavantajlarına neden olabilmektedir. Bazı top-
lumlarda yabancı erkeklerle beraber bir alanda kalma-
ları veya kendi başlarına evden dışarı çıkmaları
kısıtlandığı için, korunaklı alanlara erişimleri kısıtlana-
bilmektedir. Bu tür faktörler kadınların afetin etkisine
hassasiyetinde doğrudan etkili faktörlerdir.

Toplumsal cinsiyetin, afetin etkisine hassas hale
gelmede rol oynamasının yanı sıra rehabilitasyon süre-
cinde de etkisi vardır. Afet sonrasında kadınların iş yükü
artabilmekte, erkeklerin iş aramak için göçmesi sebe-
biyle hane halkının sorumluluklarını tek başına almaları
gerekebilmektedir. Afet sonrasında kıt olan kaynaklarda
yardım için bir rekabet söz konusu olabilmekte ve yar-
dım kuruluşlarının bu gibi durumlarda cinsiyet hassasi-
yetini kaybedebilecekleri belirtilmektedir. Dahası, afet
nedeniyle artan ekonomik baskılar ve psikolojik stres,
kadınlara karşı aile içi şiddete ve erkeklerin ailelerini
terk etmesine neden olabilmektedir. Afet sırasında ve
sonrasında sosyal çevresinden ayrılan veya ayrılmak zo-
runda kalan kadınların şiddete ve tacize maruz kalabil-
diği belirtilmektedir.15

Sağlık alanındaki gelişmeler ile dünya çapında yaşlı
nüfus giderek artmakta ve bu artışın devam edeceği ön-
görülmektedir. 2013 yılında dünya nüfusunun %12’sini
65 yaş ve üzeri kişiler oluşturmaktayken, 2050’de %21
olacağı tahmin edilmektedir.20,21 Yaşlılar afet sırasında
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ve sonrasında oluşturulan geçici yerleşim yerlerinden en
olumsuz etkilenen gruplardan birisidir. Yaşlanma 2002
Madrid Uluslararası Eylem Planı’nda “Doğal afetlerde ve
diğer acil durumlarda, yaşlılar, aile bireylerinden ve
dostlarından uzak kalmaları, beslenme ve barınak bulma
olanaklarının daha az olması nedeniyle zarar görmeye
açıktır ve bu durumun öneminin kavranması gerekir”
ifadesi yer almaktadır.21

Tüm yaşlı nüfus afetlerin etkisine diğer gruplardan
daha kırılgan olmasa da, afet durumunda evlerini terk
etmeye gönülsüz olabilmekteler ve tahliye ve barınmada
çoğunluğu yardıma ihtiyaç duyabilmektedir.20 Yaşlanma,
insanları fiziksel olarak daha savunmasız kılabilmekte-
dir, kalp ve solunum sistemi hastalıkları, işitme ve görme
de yetersizlik gibi kronik hastalıklara sahip olma oranları
daha yüksektir, sıcak ve soğuğa daha hassastırlar, kas gü-
cünde azalma ve hareket kabiliyetlerinin azalmış olması
yer değiştirmede zorluk yaratabilmektedir.

Afet yaratan olay sırasında ve sonrasında yaşam ko-
şullarının kötüleşmesi ve düzenli sağlık hizmetlerinin
bozulması nedeniyle yaşlıların kronik sağlık sorunları
daha da kötüleşebilmektedir.15,21 Bu gibi özellikler afet
öncesinde ve sırasında harekete geçme kapasitelerini az-
altır. Fizyolojik olarak sıcak ve soğuk havaya karşı daha
savunmasızdırlar. Sosyoekonomik güçlükler de yaşlılar
arasında incinebilirliği arttıran faktörler arasındadır. Ge-
çimlerini sağlamak için ekonomik olarak aktif kalmak
zorunda kalan yaşlılar çoğunlukla kendi işlerini yap-
makta veya kayıt dışı olarak çalışmaktadırlar ve bu ne-
denle de afet sonrasında da geçim kaynaklarını korumak
onlar için zor olabilmektedir. Ayrıca, birçoğu tek başına
yaşamakta, aile ve toplum destek yapılarından ayrı kal-
maktadırlar. İzolasyon, yaşlı insanların afetlere karşı sa-
vunmasızlıklarını ve afetten kurtulma kapasitelerini
azaltan önemli bir faktördür.15

Afetlerin çocuklar üzerinde önemli etkileri vardır
ve dünyada her yıl milyonlarca çocuk doğrudan ya da
dolaylı olarak afetlerden etkilenmektedir. Yapılan bir
araştırmada çocukların %13,9’unun hayatında en az bir
kere afete maruz kaldığı belirtilmektedir.22 Doğal ve
yapay/insan eylemleri sonucu oluşan afetlerden her yıl
250 milyon kişinin etkilendiği, önümüzdeki on yıl içinde
bu sayının 350 milyona yükseleceği ve bunlarında yarı-
sının çocuklar olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle beş
yaş altı çocuklar, afetlerde en hassas grubu oluşturmak-
tadır.23

Çocukların bilişsel gelişim aşamasına göre tehlike-
nin farkında olma durumları değiştiği için tehlikeli du-
ruma daha farklı maruz kalmaktadırlar. Ev içinde ve

çevresinde çok fazla zaman harcadıklarından depremler
veya heyelanlar gibi aniden ortaya çıkabilecek tehlike-
lere karşı daha büyük risk altındadırlar. Fiziksel güçsüz-
lükleri ve yüzme becerisi gibi pratik becerileri, onların
güvenlik alanlarına girmesini engelleyebilir.22 Afetlerde
çocukların yaralanma, kaybolma, sağlık hizmetlerine
erişememe gibi olasılıkları daha fazladır. Çocuklar ken-
dilerini koruyan ailelerinden uzakta kalmaları nedeniyle
pek çok tehlike ile karşılaşabilmektedirler ve gelişimleri
olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 

Çocukluk döneminde afetlerde yaşanan olumsuz-
luklar akut etkilerinin yanı sıra kronik hastalıklara doğ-
rudan neden olmakta, zemin hazırlamakta, prognozunu
ağırlaştırarak yaşam kalitesini olumsuz yönde etkile-
mekte, yeti yitimine, prematür ölümlere neden olabil-
mektedir.23 Afet sonrasında görülebilen besin yeter-
sizliği, temiz ve yeterli suyun olmaması, barınak yeter-
sizliği, aşırı kalabalık ortamlar çocukları daha fazla etki-
lemektedir. Olay öncesi ve sonrasında yeterli ve dengeli
beslenme sağlanamadığı için çocuklarda özellikle de 5
yaş altı çocuklarda beslenme sorunlarının yaygın olarak
görülme olasılığı yüksektir. Afet öncesinde sağlık du-
rumu iyi olan toplumlarda bile, çocuklardaki ölüm ve
hastalık hızları 20 katına kadar çıkabilmektedir. Çocuk-
lar afetler sırasında yaralanma, ailesinden birisinin ya da
bir sevdiğinin yaralanması, sevdiklerini kaybetme, üzücü
olaylar yaşama, televizyonlarda istenmeyen görüntülerle
karşılaşma ve korkma gibi birçok olayla karşı karşıya kal-
maktadırlar. Afetlerden sonra zorlu yaşam koşullarına
maruz kalan çocuklarda travma sonrası stres bozukluğu
(TSSB), depresyon ve anksiyete gibi ciddi ruhsal sorun-
lar ortaya çıkmaktadır.22

Afet sonrası müdahale çalışmaları, genellikle ço-
cukların su, yiyecek, giyecek, sığınma ve sağlık gibi fi-
ziksel ihtiyaçlarına öncelik verir ancak travma ile başa
çıkmak için psikolojik desteğe ihtiyaç duymalarını, is-
tismar ve zararlardan korunmalarını, eğitim gibi ihti-
yaçlarını görmezden gelebilir veya bu çalışmalar yetersiz
kalabilir. Ancak çocuklar uygun yardım (veliler, aile
üyeleri, danışmanlar ve diğer profesyonellerden) aldık-
larında ve destekleyici bir çevrede yaşayabildiklerinde
kolaylıkla uyum sağlayabilir ve rehabilite edilebilir. Bu-
nunla birlikte, özellikle afetler, ebeveynleri veya bakı-
cıları olmayan birçok çocuğu ihmal ve istismar riski
altına sokmaktadır.15

Her zaman, her durum karşısında olmasa da, bazı
topluluklarda afet riskinin algılanması konusunda fark-
lılıklar olabilmektedir. Çalışmalar, daha önceden bir
afetle yüzleşenlerin veya yakınlarının afet yaşamış ol-
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masının  afet risk algısını arttırdığını ortaya koymuştur.
Aynı bölgede yaşan insanlar arasında etnik kökene göre
farklı risk algılama eğilimleri olabileceği de saptanmıştır.
Etnik kökene göre afeti algılamanın değişebileceği, bazı
etnik kökenlerin kadercilik perspektifi ile afeti değer-
lendirdiği ve yapabilecek bir şeyin olmadığını düşün-
dükleri gözlenmiş ve sonuç olarak gerçekleşen afetlerin
bu tür toplumlarda daha fatal seyrettiği gözlenmiştir.23

Etnik köken, ırk, sınıf ve ötekileşme’nin (komşularının
göçmenler ve mülteciler gibi farklı oldukları düşünülen
gruplar) diğer yönleri genel olarak incinebilirliğin belir-
lenmesinde önemli faktörler olarak kabul edilmektedir.
Büyük ölçüde bunun nedeni, bu azınlık gruplarının top-
lumsal olarak dışlanmış olmasıdır. 

Afetten önce toplumun sınırlarında yaşayan insan-
lar daha sonra daha savunmasız hale gelebilirler. Dil, eği-
tim ve kültürel engeller riskten kaçınma ve riski sınır-
lama konusunda bilgiye erişimi kısıtlayabilmekte, etnik
azınlıkların dışlanması onları tehlikeli bölgelerde ve
kaynaklara erişimin veya kaynakları kullanmanın (ve-
rimsiz arazide yaşama gibi) zor olduğu alanlarda yaşa-
maya zorunlu bırakabilmekte, sonuç olarak da yoksul-
luğa neden olabilmektedir.15 1987 California depremin-
den sonra depreme hazırlık için dağıtılan broşürler sa-
dece İngilizce olarak dağıtılmış farklı dili kullanan ve
bilen Meksika kökenliler kullandıkları dil nedeniyle bil-
giye olan erişimleri kısıtlı kalmıştır. 

Yapılan çalışmalarda, beyazların siyahilere, Hispa-
nikler ve Asyalılara göre evlerinde daha fazla yapısal iyi-
leşme yaptıkları, yapmayan grup sebep olarak en fazla
maliyetin fazla olmasını gösterdikleri saptanmıştır. Ya-
pılan diğer araştırmalarda da beyazların daha yüksek eği-
tim seviyeleri, gelirleri ve meslek seviyelerinin olduğu
saptanmıştır.24 Bu örnekler bize, toplumda etnik kökene
göre sosyoekonomik belirleyicilerin değişebildiğini ve
bunun fırsatlara erişim ve risklere maruz kalmada bariz
farklılıklar yaratabileceğini göstermektedir. Etnik köken,
yoksulluk ve afet riski ilişkisi kompleks hale de gelebilir.
1995 Chicago sıcak hava dalgasında 700’den fazla kişi
ölmüş olup, Afrika kökenli Amerikalılar en riskli grupta
saptanmış, ancak Hispaniklerde beyazlara göre daha az
mortalite sıklığı gözlenmiştir. Sıcak hava dalgalarında
özellikle yaşlı popülasyonda sosyal izolasyon çok önemli
bir risk faktörüdür, ancak Hispanik kökenliler kültürleri
gereği yaşlı akrabaları ve komşuları ile ilgili ve iletişim
halinde olduklarından daha az etkilenmişlerdir. Siyahi-
lerde mortalite oranlarının yüksek olması da toplum
alanlarından uzaklaştırılmış terk edilmiş bölgelerde ya-
şamaları olarak tespit edilmiştir.25

Göçmenler iki kat daha savunmasız olabilir: azınlık
etnik gruplarının üyeleri olarak ihmal edilebilir hatta
zulüm görebilir; bir bölgeye yabancı olarak gelenlerin ken-
dilerini korumak için bilgi ve baş etme stratejileri yoktur.
Göçmen işçiler, özellikle sağlık ve güvenlik standartları
olumsuz, yasadışı veya kayıt dışı tehlikeli işlerde çalışmak
zorundadırlar.15 Turistler dahil geçici ziyaretçiler de risk
altındadır. Ziyaret ettikleri toplulukta yaşayanlardan daha
fazla finansal ve maddi varlıkları olsa bile daha savunma-
sız olabilirler. Hem turistlerin günlerini  geçirdiği plaj gibi
alanların bazı afetlerin etkisine daha açık olmaları hem de
ziyaret ettikleri yerlerdeki tehlikeler konusunda yerli
halka göre bilinçsiz olmaları, nasıl başedeceklerini bilme-
meleri onları daha incinebilir kılmaktadır.15,20

Yeti yitimi, kişisel olmaktan ziyade toplum veya top-
luma katılımı engelleyen fiziksel bariyerlerle ilgili olup
ekonomik ve sosyal incinebilirlik ve dışlanma ile ilişkili-
dir.15 Yeti yitimine sahip insanların dışlanmış, yanlış anla-
şılmış ve kaçınılmış olma gibi nedenlerle sosyal ağları daha
küçük, daha az eğitimli, daha yoksun, ve yoksuldur.15,26

Yüksek yoksulluk oranı, düşük istihdam oranı, elverişsiz
konut yapımı ve ikincil sağlık koşulları gibi faktörler, afet
sırasında yeti yitimi olan insanlara dezavantaj sağlamak-
tadır.26 Evler, ofisler ve acil durum tesislerinin yeti yitimi
olan insanların ihtiyaçları düşünülerek tasarlanması gibi
fiziksel çevrede yapılan iyileştirmeler koruma sağlayabilir
ve tahliyeyi kolaylaştırabilir. Esasen evrensel tasarım kav-
ramı yani yaş, yetenek veya durum ne olursa olsun olabil-
diğince çok kişi tarafından kullanılmasını sağlayacak
şekilde ürünlerin ve ortamların tasarlanması afet risk
azaltma çalışmaları için oldukça işlevseldir. 

Yeti yitimi olan bireylerin engellerini kaldırmak
çoğu zaman ucuz ve basittir. Erişilebilir binaların ve kamu
tesislerin yapımı çok pahalı olduğu düşünülerek yapılmaz.
İlk adım engellerin niteliğinin ve ne olduğunun saptan-
ması ve bilinen tehlikeleri nasıl arttıracağının belirlen-
mesidir. Afete hazırlık planları, engelli kişilerin acil
durum için gerekli hazırlıkları yapmak ve bir güvenlik
alanına geçmek için daha çok zamana ihtiyaç duyduğunu
kabul etmeli, daha iyi bir yaklaşım ise engellerin ve ihti-
yaçların çeşitliliğinin farkında olmalıdır. Diğer eşitsizlik
örneklerinde olduğu gibi yeti yitimi olan insanlar da afet
planlamasında çözülmesi gereken sorun olarak değil de
toplumun bir parçası olarak eşit haklara ve fırsatlara sahip
olması gereken bireyler olarak görülmelidir.15

Eğitim güvenlik kültürünün kazandırılması ve es-
nekliğin sağlanması için iyi bir fırsattır. İyi bilgilendirilmiş
toplum afet riskinin azaltılmasında önemlidir. Ancak teh-
like, incinebilirlik ve görevler ile ilgili  bilgilerin toplum-
dan toplanması ve topluma dağıtılması gerekmektedir.
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Bilgi, insanların eylemlerini, deneyimleri, inançları ve
beklentileri ile birlikte etkiler. Risklerin algılanışı kültü-
rel ve sosyal olarak belirlenmiş ve değişik topluluklar
farklı değerlendirmektedir.11 Eğitim hem doğrudan etki
ile bilişsel becerileri, problem çözme yeteneğini ve risk al-
gılamasını arttırarak hem de dolaylı  etki ile yoksulluğun
azalmasını, bilgiye ulaşımı sağlayarak, sosyal sınıfı belir-
leyerek ve daha geniş sosyal destek sağlayarak incinebi-
lirliği azaltır ve esnekliği arttırır.11,17 Daha yüksek eğitim
seviyesine sahip olan insanların daha az riskli alanlarda
yaşadığı, daha iyi afet hazırlığına sahip oldukları, daha
yüksek oranda afet tahliye planlarına sahip oldukları, afet
durumunda risk yönetiminin ve risk iletişiminin daha iyi
etki gösterdiği,  afet sırasında uyarı mesajlarının daha iyi
anladığı ve buna daha uygun tepkiler verdiği, toplumda
afetlerde daha düşük mortalite hızlarının olduğu, daha
düşük hasar ve kayıplarla ilişkili olduğu çalışmalarda gös-
terilmiştir.27,28 Daha yüksek eğitim seviyesine sahip olan
insanların afet sonrasında normal yaşama dönme sürele-
rinin de daha kısa olduğu gözlenmiştir.27

SONUÇ
Çağdaş afet yönetimi kriz yönetimi ve risk yönetiminin
birlikte ele alınmasını gerektirir.5,29 Afetlerin yaralarını
sarmak kadar, doğal bir olayın afete dönüşme olasılığını
azaltmak, afet eğilimli koşulları gidermek, zararı azalt-
mak peşinden gelebilecek ikincil, üçüncül afetleri önle-
mek, eski düzene dönüşü sağlamak uzun vadeli ve
kapsamlı düşünmeyi gerektirir. Bu kapsamda toplumsal
incinebilirliklerin iyi anlaşılması, sosyal eşitsizliklerin,
ekonomik risklerin azaltılmasına dayalı çok sektörlü yak-
laşım ve bireysel/toplumsal kırılganlık nedenlerini he-
defleyen, kararlı politikalar gereklidir. Afetleri ortaya
çıkaran yerküre unsurlarının doğal hareketleri değil, o
bölgede yaşayan insanların yaşadıkları yere uyum kap-
asiteleri ve insanların yarattığı eşitsizliklerden kaynakla-
nan incinebilirliklerdir. Hem afet öncesinde risk azaltma
çalışmalarında, hem afet sonrası yanıt, rehabilitasyon ve
yeniden inşa dönemlerinde sosyoekonomik eşitsizlikle-
rin ve incinebilirliklerin gözardı edilmemesi önemlidir.
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