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I. TANIM 
Afetin (olağandışı durum) birçok tanımı 

yapılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı ve 
açık olanı şu tanımdır: Toplumun olağan yaşam 
düzenini bozan, onun yanıt verme ve uyum sağ-
lama kapasitesini aşarak, dış yardıma gereksinim 
doğuran, can ve mal kaybı ile sonuçlanan 
ekolojik olaylara afet denir. 

Bu tanım beş öğeye sahiptir: 
1. Ekolojik denge bozulur. 
2. Olağan yaşam ortadan kalkar, 
3. Bu olağan dışı durum, can ve mal ka-

yıplarına neden olur, 
 

5. Sorun ile baş edebilmek toplumun yanıt 
ve uyum kapasitesini aşar, 

6. Dış yardıma gereksinim vardır. 
Bu öğelerden de anlaşılacağı üzere, bir olay 

ya da olgunun afet kapsamına girebilmesi için 
belirleyici olan bu olay ya da olgunun sonuçları 
ile baş etmede toplumun yetersiz kalması ve dış 
yardıma gereksinim duymasıdır. Burada dış yar-
dımdan kasıt ise, yalnızca merkezi hükümet ya 
da uluslararası yardım değildir. Olayın olduğu 
yerdeki toplum biriminin (köy) komşu birimden 
(köy veya kasaba) ya da daha üst idari birimler-
den bazen de merkezi hükümetten veya uluslar-
arası düzeyde yardıma gereksinim duyması de-
mektir. Bu düzeylerin herhangi birinden veya bir-
kaçından yardım gereksinimi duyulması olayın 
afet olarak tanımlanması için yeterlidir. Örneğin 
Kobe Depremi'nde Japonya uluslararası yardım 
isteğinde bulunmamış, yalnızca merkezi hükümet 
düzeyinde yardımlar ve ulusal kaynaklan ile mü-
dahale etmekle yetinmiştir. Bu durum olayın 
büyük bir afet olması niteliğini değiştirmemiştir. 

Olayın insanlarda yarattığı kırımlar ve 
çevredeki yıkımın büyüklüğüne göre de afet 
tanımlaması yapılabilmektedir. Örneğin; 10'dan 
fazla ölüm ve 50'den fazla yaralanma ile sonuç-
lanan olayları afet olarak değerlendiren tanımlar 
da vardır. Ancak, bunlar çok sağlıklı olmayan ve 
afet olayını tam yansıtmayan tanımlardır. Yukarı-
daki tanıma göre olayın büyüklüğü ne olursa ol-
sun, olay yerindeki toplum bu sorunla kendi ola-
nakları ile baş edebildiği takdirde olay bir afet 
olarak değerlendirilmemektedir. 

II. AFET TÜRLERİ 
Sonuçları açısından hiçbir afet türü tek fak-

törlü değildir. Örneğin; bir deprem ya da sel 
olayında olayın esas nedeni yer sarsıntısı ya da 
su taşkını olmakla birlikte, insanlarda yarattığı 
kırım ile çevrede yarattığı yıkım toplumların 
sosyo-ekonomik yapısı ve olay karşısındaki tavır 
ve davranışları ile çok yakından ilgilidir. Aynı 
şekilde, bir afetin esas başlatıcısı/nedeni doğal ya 
da yapay bir olay olmakla birlikte, ortaya çıkar-
dığı sonuçları doğal ve toplumsal faktörlerin 

bileşkesi belirlemektedir. Bu nedenle de, afet 
tanım ve sınıflamalarında genellemeler yapmak 
her zaman doğru olmamaktadır. Buna karşın ya-
pılacak hazırlıklara bir baz oluşturması ve öğre-
tici olabilmek açısından, afetler doğal ve yapay 
afetler olmak üzere iki başlık altında değerlen-
dirilir. Bu adlardan da anlaşılacağı üzere, doğal 
olaylar sonucunda oluşan afetlere doğal afetler, 
İnsan eylemleri sonucunda oluşan afetlere ise 
yapay afetler denmektedir. 

A.Doğal afetler, yerkürenin katmanlarında 
sürüp giden doğal hareketlerin ani ve aşırı nite-
likte olması sonucu oluşan afetlerdir. Tıpkı doğal 
ve yapay afetlerin birbirinden kesin sınırlarla ay-
rılamaması gibi yerkürede sürüp giden hareket-
ler ve birbirinden kesin sınırlarla ayrılamaz ve 
tek başına, arı bir katman hareketinden söz edile-
mez. Örneğin, deprem özünde bir litosfer hare-
keti olmakla birlikte olaya yüzeysel suların da 
katılması ile birlikte kırım ve yıkımlarda hidrosfer 
de rol oynayabilir. Aynı şekilde, rüzgarlar özünde 
bir atmosfer hareketi olmasına karşın olaya ge-
nellikle yağmur ve dalgalar da eşlik eder ve hatta 
benzer toprak kaymaları da katılabilir. Dolayısı 
ile, doğal afetleri tek bir katman hareketi ile açık-
lamak ya da bu harekete bağlı olarak adlandır-
mak da doğru olmamaktadır. Buna karşı doğal 
afetler, afeti başlatan katman hareketine göre 
sınıflandırılır ve adlandırılır. Afete neden olan 
başlıca katman hareketleri ve bu hareketlere 
bağlı afetler ise şu başlıklar altında toplanır: 

1. Taşküre (Litosfer) Hareketleri; 
Levha Tektoniği Kuramı'na göre litosfer 

sıvı bir magma üzerinde yüzen 14 büyük ve 
birçok küçük levhalardan oluşmaktadır. Bu lev-
halar, birbirine göre, sürekli hareket halindedir. 
Bu hareket kimi yerlerde diğer bir levhanın altına 
girme, kimi yerlerde ise levhaların birbirinden 
uzaklaşması şeklinde olmaktadır. Ayrıca, levha 
sınırlan boyunca litosfer altındaki magma dışa-
rıya, litosferin üzerine çıkmaktadır. Bu hareket-
lerin ani ve büyük ölçeklerde olması halinde dep-
remler (levha hareketleri) ve yanardağ patlama-
ları (magma çıkışı) oluşmaktadır. 

Depremler kendi içinde tellürics (magma 
hareketleri sonucu oluşan derin merkezli deprem-
ler), earthqeake (fay kırılmalarına bağlı yüzeysel 
merkezli depremler) tsunamik (deniz merkezli ol-
ması nedeniyle kırım ve yıkımları büyük dalgalar 
ile oluşturan depremler) şeklinde sınıflandırılır ve 
adlandırılır. 

Heyelan (landslides), çökme (subsidence) 
litosferin hareketine bağlı diğer doğal afet şekil-
leridir. 

2. Suküre (Hidrosfer) Hareketleri; 
Su, sürekli olarak dünyanın katmanları 

arasında yer değiştirmektedir. Bu yer değişme 
buharlaşma, yağış ve akış şeklinde olmaktadır. 

(*) A.Ü. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 



Bu hareketlerin ani ve büyük ölçeklerde olması 
(aşırı yağış, sel, çığ düşmesi) kırım ve yıkımlarla 
sonuçlanmaktadır. 

3. Gazküre (Atmosfer) Hareketleri; 
Hava atmosferin katmanları arasında (dikey) 

ya da yerkürenin bölgeleri arasında (yatay) de-
vamlı olarak yer değiştirmektedir. Havanın bu 
hareketi genel olarak rüzgar olarak adlandırılır. 
Rüzgarlar çok yüksek hızlara ulaştığında kırım 
ve yıkımlara neden olur. Bu yıkımları rüzgarın 
kendi sürükleme gücü yanında, genellikle, aşırı 
yağış ve sel ya da deniz kabarmaları ile yapar. Bu 
nedenle de fırtına ya da kasırga olarak da adlan-
dırılır. Rüzgarların çeşitli esiş biçimleri vardır ve 
buna göre çeşitli şekillerde adlandırılır. Bir girdap 
şeklinde esenine hortum (tornado), daha büyük 
alanlara yayılmış ve yatay olarak esen ve berabe-
rinde genelikle aşırı yağış getiren şekline fırtına 
(cyclones, hurricanes, thyphoon, vb.), bunların da 
saatteki hızı 120 kilometreden daha büyük olan-
larına kasırga denir. 

4. Yerkürenin katmanlarının birlikte ka-
tıldığı ve ekolojik dengenin yavaş yavaş bozul-
duğu çölleşme (desertification), kuraklık 
(drought), kıtlık (famine) gibi afetler doğal afet 
lerin diğer bir kategorisi olarak sınıflandırılır. 
Oysa bunların oluşmasında ekolojik dengenin 
insanlık eliyle bozulmasının payı daha büyüktür. 
Bu yönüyle, afetlerin doğal ve yapay olarak sı-
nıflandırılmasında, doğal afetler başlığı altında 
değil de, ara/bileşik bir kategori olarak değer 
lendirilmesi daha doğru olur. Bu tür afetlerin 
hepsinin ortak özelliği yavaş gelişmesidir. Buna 
karşılık bunlar dışında kalan tüm afetler ister 
doğal isterse yapay olsun ani gelişen (akut) olay-
larıdır. Bu nedenle de, bu tür afetler, süreğen 
(kronik) afetler olarak da adlandırılır ve sınıf-
landırılır. 

B.Yapay Afetler; her türlü insan eylemleri 
sırasında ya da sonucunda oluşan yıkım ve kırım-
lar bu ad altında toplanır. Kendi içinde bilerek ve 
isteyerek (savaş, sabotaj vb) yapılanlar ve kaza 
ile (ihmal, tedbirsizlik, bilgisizlik vb nedenlerle) 
oluşanlar olarak iki kategoriye ayrılır. 

III. AFETLERİN ÖNEMİ 
On dokuzuncu asırda meydana gelmiş, sel 

ve kasırgalara bağlı ölümlerin sayısı iki milyon-
dan fazladır. Aynı dönemde depremlere bağlı o-
larak, bir milyon insan ölmüş, üç milyon ağır ya-
ralanma dolayısı ile sakatlık meydana gelmiştir. 
Aynı şekilde, 60 bini aşkın insan, volkanik patla-
ma sonucunda yaşamını yitirmiş ve bunun üç 
mislinden daha fazla kişi de sakat kalmıştır. Bun-
ların dışında kalan diğer afetlerden ise yarım mil-
yona yakın insanın öldüğü ve bir o kadarının da 
sakat kaldığı bildirilmektedir. Özet bir anlatımla, 
doğal afetlere bağlı ölüm ve sakat- 

lanmalar milyonlarla ifade edilen büyüklüktedir. 
Afetler sonunda oluşan maddi yıkımlar ulusların 
kendi kaynaklan ile karşılayamayacağı boyutlara 
ulaşmaktadır. Yıkım salt maddi kayıpla sınırlı 
kalmamakta özelde ulusların genelde ise insan-
lığın ekonomik gelişmesini baskılamakta ve 
yavaşlatmaktadır. 

Yapay afetler doğal afetlerden geri kalma-
makta sadece savaşlara bağlı olarak, milyonlarca 
insan yaşamını yitirmekte ve bir o kadarı da sa-
kat kalmaktadır. Ekonomik kayıplar yalnızca sa-
vaş sırasında değil barış sırasında da ulusların ge-
lişmişliğinin önündeki en önemli engeli oluştur-
maktadır. 

Türkiye'de 1900'lerin başından günümüze 
dek doğal afetler nedeniyle kaybedilen insanların 
sayısının 80-120 bin arasında olduğu bilinmekte-
dir. İki yüz bini aşkın insan ise ağır yaralanmış ve 
sakat kalmıştır. Bu ölümlerin % 65'i depremler-
den, % 15'i heyelandan, % 12'si su basmasından 
geri kalanları ise diğer doğal afet türlerinden 
meydana gelmiştir. Buradan da çıkarılabileceği 
gibi Türkiye'de en önemli kırım nedeni deprem-
lerdir. 

Türkiye topraklarının % 91'i nüfusunun ise 
% 95'i deprem riski altındadır. Her yıl 3000-
4000 yer sarsıntısı olmaktadır, 1925'ten günü-
müze 50'yi aşkın hasarlı deprem yaşanmıştır. Or-
talama her 10,8 ayda bir hasarlı deprem olmuş ve 
bu depremlerden 30 milyon insan doğrudan etki-
lenerek, 80 bini aşkın insan ölmüş ve 200 bini 
aşkın insan ise ağır yaralanmış ve sakat kalmış-
tır. Bu depremler nedeniyle yarım milyonu aşkın 
bina yıkılmış, 3-5 milyon insan evsiz barksız kal-
mıştır. Binlerce işyeri kapanmış yüzlerce sanayi 
hasar görmüş, binlerce araç kaybedilmiş, binlerce 
hayvan telef olmuş ve değeri milyon-larca doları 
bulan malzeme kaybı meydana gelmiştir. 1925' 
ten günümüze dek her yıl GSMH'nın % 2'sinden 
fazlası depremin hasarlarını karşılamaya harcan-
mıştır. Özetle, diğer afetler bir yana, tek başına 
deprem yaygınlığı, çok fazla ölüm ve sakatlan-
malara neden olması ve ekonomiye yüklediği yük 
nedeniyle öncelikli bir halk sağlığı sorunu olma 
özelliğine sahiptir. 

Deprem dışında kalan, heyelan, su basması, 
çığ düşmesi ve benzeri afetlerden oluşan kırım ve 
yıkımlar, depremde oluşanlar boyutunda olma-
makla birlikte, hiç de küçümsenemeyecek boyut-
lardadır. 

Yapay afetlerden oluşa gelen yıkım ve kırım-
lar doğal afetlerden daha da fazladır. 1900'den 
günümüze yaşanan savaşlarda (Birinci Dünya 
Savaşı, Ulusal Kurtuluş Savaşı) yüz binleri aşan 
sayılarda insan ölmüş bundan çok daha fazlası 
sakat kalmıştır. Aynı şekilde, son yıllarda yaşa-
nan terör olaylarından 50 bini aşkın ölüm, bunun 
iki misli kadar da sakatlık meydana 



gelmiştir. Gerek savaşlar sırasında ve gerekse 
savaş öncesi ve sonrasındaki savaşa ilişkin harca-
ma ve kayıpların ulusun gelişmesi önündeki en 
önemli engel olduğu bilinmektedir. 

Savaş dışındaki yapay afetlerden en önem-
lisi trafik ve iş kazalarıdır. 1900'lerden günümü-
ze yalnızca trafik kazalarına bağlı olarak yüz bine 
yakın insan yaşamını yitirmiş, yarım milyona ya-
kın insan sakat kalmıştır. İş kazalarından meydana 
gelen ölümler ve sakatlanmalar, trafik kazaları 
boyutunda olmasa bile, çok büyük boyutlardadır. 

Özet bir anlatımla, Türkiye'de doğal ve ya-
pay afetler yaygınlık, ölümcüllük, sakatlanma ve 
ekonomik kayıp ölçekleri açısından önemli ve 
öncelikli bir halk sağlığı sorunudur. 

IV. AFET İŞ ve İŞLEMLERİ 
Her çeşit afetin kendine özgü bir süreci 

vardır ve gerek bu süreç açısından gerekse afet 
yönetimi açısından bazı farklılıklar gösterir. Buna 
karşılık, genel olarak, tüm afetlerin aşağıda sıra-
lanan beş dönemde cereyan ettiği kabul edilir. 

1. Sessiz dönem 
2. Alarm dönemi 
3. İzolasyon dönemi 
4. Dış yardım dönemi 
5. Rehabilitasyon dönemi 
Afet yönetimi ya da afete karşı alınacak 

önlemler ve afet sırasında ve sonrasında yapıla-
cak işler de bu dönemlere göre sınıflanır ve 
düzenlenir. 

Sessiz Dönem 
Aynı afetin (deprem, sel vb.) birbirini 

izleyen iki oluşu arasındaki süreye, başka bir 
anlatımla, afetin görülmediği döneme o afetin 
sessiz dönemi adı verilir. Bu dönemin süresi afet 
türüne ve ülkeye göre değişir. Örneğin Türkiye' 
de yıkımlı ve kırımlı depremler için ortalama bir 
buçuk yıldır. Bunu daha ayrıntılı olarak vermek 
gerekir ise; Türkiye'de 1900'den günümüze dek 
her beş on yılda bir hafif şiddette kırımlı ve ö-
lümlü, her 50 yılda bir orta şiddette ölümlü ve 
kırımlı her 100-200 yılda bir ise çok ağır şiddette 
deprem yaşanmaktadır. Sessiz dönem, afete karşı 
alt yapının oluşturulduğu / güçlendirildiği hazır-
lıkların ve planların yapıldığı dönemdir. Bu dize-
den olmak üzere; 

a) Örgütlenme; afetlerin tüm dönemlerinde 
afet işlerinin yönetimini ve afete ilişkin hizmet-
leri yürütecek örgütler bu dönemde kurulur. 

b) Planlama: Afete ilişkin planlar hazırlanır. 
Bu amaçla risk altındaki toplum belirlenir, afet 
haritaları çizilir. Bu bulgu ve bilgilerden hare 
ketle çeşitli/seçenekli afet senaryoları oluşturulur. 
Bu senaryolara dayalı olarak afette gereksinimler, 
bu gereksinimlerin karşılanabileceği ulusal kay 
naklar ve olanakların durumu, ikmal kaynak ve 

yolları, yerel kaynakların yetmemesi halinde 
alternatif dış kaynaklar belirlenir. 

Kurumların görev ve sorumlulukları ile bun-
ların yetkileri ve hiyerarşik dizgeleri belirlenir. 
Bu görev yetki ve sorumluluk belirlemesi birim 
ve birey düzeyinde ayrıntılı bir şekilde yazılır. 

c) Alt yapının güçlü hale getirilmesi; özel-
likle ulaştırma, haberleşme ve binaların alt yapısı 
güçlü hale getirilerek hem afetin zararları en aza 
indirilmeye hem de afet sonrasında müdahale 
yeteneğinin geliştirilmesine çalışılır. 

d) Alarm sistemlerinin kurulması. Olası bir 
afetten olabildiğince erken haber alınması ve 
toplumun gerekli önlemleri alarak afeti en az 
hasarla geçirmesi için yapılan çalışmalar bu 
başlık altında toplanır. 

Günümüzde deprem gibi bazı afetlerin 
zamanının önceden tahmin edilmesi olanaksız 
iken bazılarının (kasırga, sel) önceden haber 
alınması ve afet bölgesinden halkın tahliye 
edilmesi olanaklı olabilmektedir. Bu izleme ve 
önceden haber almayı yapabilmek için uydu, 
radar, sismoloji istasyonları ve meteoroloji is-
tasyonları gibi yapıların kurulması gerekir. Olay 
anında değerlendirme ve haber almalar için de bu 
amaçla donanmış uçak ve helikopterlerden yarar-
lanılmaktadır. 

e) Yasal düzenlemeler: Afet yönetimine 
ilişkin yasal düzenlemeler, yapılara ilişkin 
örgütlenmeye ilişkin yasal düzenlemeler bu kap 
samda değerlendirilir. Afet yönetimine ilişkin 
tüm yasal düzenlemelerin sessiz dönemde yapıl 
ması gerekir. 

f) Toplumun eğitimi afete karşı hazırlıklı ve 
bilinçli hale getirilmesi 

Alarm Dönemi 
Afetten haber alındıktan sonra afetin başla-

masına dek geçen süreye bu ad verilir. Bu süre 
afet türü ve ülkeye göre değişir. Ortalama olarak, 
2 ile 48 saat kadar olduğu kabul edilir. Bir afet-
ten iki saat önce haber olunması çok önemlidir. 
Bu takdirde ölüm ve yaralanmaların tamamı 
önlenebilir. Günümüz teknolojisi ile depremlerin 
oluş yer ve zamanını özellikle de zamanını tah-
min etmek ya da depremden önce haber almak 
olanaksızdır. Buna karşın diğer afetlerden önce-
den haberli olmak olanaklıdır. Bu süre gittikçe de 
uzamaktadır. Örneğin; 1989'da oluşan Hugo 
kasırgasının ABD'ye ulaşması 10 ile 12 gün sür-
müştür. 

Alarm döneminde şu iş ve işlemler yapılır. 
a) Erken haber alma değerlendirme ve tah-

minler: Olası bir afetin ön bulgu ve belirtileri 
izlenerek bu bulgu ve belirtiler değerlendirilir. 
Afetin olması halinde etkileyeceği bölge ve nüfus 
tahmin edilir. Olası yıkımlar ve kırımlar 
öngörüler üretilir. 



b) Haber verme: Önce afet yönetim birim-
leri ve sektörlere haber verilir ve daha sonra 
halka bilgi verilerek nasıl hazırlanmaları ya da 
davranmaları gerektiği konusunda ayrıntılı bilgi 
verilir. Toplanma ve tahliye yapılacak ise toplan-
ma yer ve zamanı duyurulur. 

c) Sektörler gelen ön bilgiler doğrultusunda, 
daha önce hazırlanmış olan planlarını, senaryo-
larını ve bu senaryolar doğrultusundaki hazırlık 
ve eylem planlarını gözden geçirerek, hangisinin 
yürürlüğe konulacağına karar verir. Eylem plan-
larında eksiklikler varsa giderilir gerekli düzelt 
meler yapılır ve sektör alarma geçirilir. 

d) Halk güvenli bölgelere toplanır ve tahliye 
gerekiyorsa tahliye edilir. Sessiz dönemde hazır-
lanmış olan tahliye planları kimin nerede nasıl 
toplanacağı ve hangi araçlarla tahliye edileceğine 
dair ayrıntılar bulunmalıdır. Aksi takdirde alarm 
ile birlikte bir kaos yaşanır ve bu kaos bazen 
afetin getireceği yıkım ve kırımlardan daha 
büyük hasar verebilir. 

İzolasyon Dönemi 
Afete neden olan olayın başladığı andan, 

toplumun afet şoku ve izolasyonunu üzerinden 
attığı ana dek geçen süreye bu ad verilir. Sürenin 
uzunluğu afetin türü, şiddeti, toplumun hazırlık 
ve bilinç düzeyine göre değişir. Genellikle 6 ve 
72 saat kadar sürdüğü kabul edilir. İzolasyon 
döneminde esas yapılması gereken; kendi kendini 
kurtarma ve şoktan çıkarak organize olmadır. 

Her ne kadar hazırlıklı olunur ise olunsun 
afete neden olan olayın başlaması ile birlikte bir 
panik, kaos ve şok yaşanacaktır. Bu doğal bir 
insan ve toplum davranışı olup bunu tamamen 
yok etmek olanaksızdır. Önemli olan, daha önce 
toplumu hazırlamak suretiyle bu süreyi ola-
bildiğince kısaltmaktır. Bu da olay öncesindeki 
toplum bilinç, bilgi ve hazırlıkları ile çok yakın-
dan ilgilidir. Bu nedenle de sessiz dönemde 
toplumun çok iyi eğitilmiş, yinelenen tatbikatlarla 
hazırlanmış olması gerekir. 

a) Kendi kendini kurtarma: Olay başladıktan 
sonra kişilerin ilk yapması gereken şey; tehlike 
den uzaklaşmak ve kendilerini kurtarmaktır. 
Burada kelimenin mutlak anlamı ile kişi öncelikli 
kendini kurtarmaya çalışır, ailesini ve yakınlarını 
daha sonra düşünmelidir. Kendini kurtaramayan 
hiç kimseye yardım edemez. 

b) Aile içi yardımlaşma: Olayın ilk sal-
dırısını anlatan ve kendini kurtaran kişiler derhal 
ailesinden haberdar olup onları kurtarmak 
için çalışır, çalışmalıdır. Aile bireylerinin nerede 
olduğunu öğrenme 

c) Yakın çevre kurtarması: Komşular ve 
yakınların kurtarılmasına çalışılır. 

d) Olaydan ayrıntılı bilgi alma, yetkili 
makamlarla iletiliş kurma, gıda su, sağlık hizmeti 
yer ve kaynaklarını öğrenme 

e) Organize olma ve organizasyondaki yerini 
alma 

Dış Yardım Dönemi 
Olaydan dış kaynakların (idari birimlerin, 

kurumların, merkezi afet yönetiminin ve ulus-
lararası kuruluşların) haber almasından başla-
yarak olay yerine gönderilen dış yardımların 
bitimine dek olan süreye bu ad verilir. Afet tür, 
büyüklük ve ülkeye göre bu süre değişir. Genel 
olarak üç gün ile üç ay kadar sürer. Bu dönemde 
sırası ile şu eylemler yapılır. 

a) Afet bölge, etkilenen nüfus ve meydana 
gelen kırım ile yıkımın boyutlarının saptanması: 
Yerel otoriteler, ilk fırsatta varolan iletişim 
olanak ya da araçlarını kullanarak merkezi yöne 
timi ve varsa kardeş şehir ya da köyü haberdar 
eder. Bu haberleşmede kabaca olay, olayın bü-
yüklüğü ve yerleşimi konusunda bu iki merkez 
bilgilendirilir. Ayrıca gözlemleri (meteoroloji, 
sismoloji vb) ellerindeki bilgi ve bulguları derhal 
merkezi otoriteye aktarır. Merkezi otorite derhal 
bu amaca hizmet edebilecek uçak ve helikopter-
leri uçurarak olayın büyüklüğü (etkilenen nüfus 
ve beklenen hasar), yerleşimi konusunda ayrıntılı 
bilgi toplar ve değerlendirmesini yaparak bölge 
için öngörülen varsayım ve planlardan hangisinin 
yürürlüğe sokulacağına karar verir ve ilgili sek-
törlere karar bildirir. 

Dış yardımların organizasyonunda en önemli 
işlev budur. Yardımların etkili ve koordine olma-
sı iyi bir ön değerlendirmeye bağlıdır. Bunu en-
gelleyen en önemli konu da aceleciliktir. 

b) Kurtarma/triaj ve şok giderme: Afetlerden 
sonra dış yardımların en önemli işlevi kurtarma 
ilkyardım ve şok gidermedir. Merkezi yönetim-
lerin tüm güç ve dikkatlerini buna yoğunlaş-
tırması gerekir. Dış yardımlarda aceleci olunması 
gereken tek konu da budur. Komşu kasaba /kent 
yada merkezi yönetim ön değerlendirmeleri 
olabildiğince hızlı yapmak ve kurtarma işine 
olabildiğince erken başlamak zorundadır. Daha 
önce belirlenmiş olan kurtarma ekipleri derhal 
olay yerine intikal ederek kurtarma ve ilk yardım 
hizmetlerine başlayabilecek şekilde hazır olma-
lıdır. Kurtarma ve ilkyardım çalışmaları olay 
saatinden hemen sonra başlayarak 6-10 gün 
kadar sürer. 

c) Geçici yerleşimin sağlanması: Afetzede-
lerin barınma, giyinme, beslenme, su gibi temel 
ihtiyaçlarının bir süre için karşılanması anlamına 
gelir. Geçici yerleşimi kendi içinde kısa süreli ve 
yaşam idamesi (ilk üç ay içinde) ve gerçek geçici 
yerleşim (altı aydan iki yıla dek) olarak ikiye 
ayırmak olasıdır. 

Yaşam idamesinden kasıt afetzedelere ola-
bildiğince çabuk sıcak yemek, su giysi gibi 
olanakların sağlanarak, çadırkent ve benzeri yer-
lere ve kamp şeklinde yerleştirilmeleridir. Bu 
işlem bittikten sonra afetzedelerin daha uzun 
süreli yerleşimleri düzenlenir. Şayet kesin yerle- 



şimin sağlanması bir ve iki yıl gibi uzun süre 
alacak ise gerçek geçici yerleşime geçilmesinde 
yarar vardır. Bu iş ve işlemleri, ülkenin 
ekonomik olanakları ve iklim koşulları gibi fak-
törler belirler. 

Rehabilitasyon Dönemi 
Geçici yerleşimin tamamlanmasından, 

toplumun afet öncesi duruma getirilmesine dek 
süren zamana bu ad verilir. Sürenin uzunluğu, 
afetin büyüklüğü ve ülkenin sosyo-ekonomik 
koşularına göre değişir. Genellikle üç ay ile üç yıl 
süreceği varsayılır. 

V.AFET PLANLARI 
Afetlere karşı etkili bir yönetim gerçek-

leştirmek ve afet kırım ve yıkımlarım en aza 
indirebilmek için her ulusun, tüm yerleşim birim-
lerinin (köy, kasaba, kent) ve tüm organizasyon-
ların (bakanlık, belediye, fabrika, okul vb.) bir 
afet planı olması gerekir. Bu planlar olmadığı 
takdirde; kişiler, kurumlar ve ulus olay karşısında 
eşgüdümlü bir yanıt üretemez. Eşgüdüm yokluğu 
ise; ihmal (kaynak ve olanak ölçüsünde hizmet 
verememe), gecikme (kaynaklann anında ve bir-
likte harekete geçirilememesi), duplikasyon 
(aynı işlerin farklı kurum ve organizasyonca 
yapılması,) Kaynak israfı (boşa çaba ve harca-
ma ile kaynakların etkin kullanılamaması) 
sonuçlarını doğurur. 

Planlama çok kabaca kaynaklar ile gereksin-
imlerin en etkin ve ekonomik olarak karşı karşıya 
getirilmesi olarak tanımlanabilir. Bunu yapabil-
mek ya da etkili bir afet planı yapmak için gerek-
li işlemler şöyle sıralanabilir: 

a) Durum, Kaynaklar ve Olanakların saptan 
ması : Ülkenin / kentin / organizasyonun varolan 
kaynaklan ve olanakları saptanır. Bunlardan bir 
olay anında hangilerinden ve nasıl yararlanıla 
bileceği çıkarılır. 

b) Gereksinmelerin saptanması: Bir afet 
sırasında gereksinmelerin saptanması/hesap 
edilmesi iki ana veri üzerine oturtulur. Bunlardan 
birincisi afette konu ve amaçlar ile bu amaçların 
gerektirdiği eylemler listesidir. İkincisi ise afet 
varsayımlarıdır. Bunun için önce afet türüne 
göre, her konu ve amaç başlığı altında yapılması 
gerekli eylemlerin bir listesi oluşturulur. Daha 
sonra bu eylemlerin yapılabilmesi için gerekli 
olan insangücü, araç-gereç ve para gibi gereksi 
nimler listelenir. 

Olası afet türüne göre varsayımlar/senar-
yolar oluşturulur. Senaryoların esası belli bir afet 
türünün ve farklı büyüklüklerinin oluşması 
halinde sonuçlarının (kırım ve yıkımlarının) 
öngörülmesine hesaplanmasına dayanır. Senaryo-
ların farklı afet türü ve farklı büyüklüklere göre 
kurulması çok önemlidir. Aksi takdirde tek bir 
plan ortaya çıkar ve bu pratikte çok işe yarama-
dığı gibi, afet öncesi ön değerlendirme 

işlemlerinin uzamasına ve reaksiyonun uzaması-
na da neden olur. Sonuçta bu iki veriden hareket-
le olası bir afette gereksinimler hesaplanır. 

c) Eylem planlan: Yukarıda hesaplanan 
eylemlerin kişileme ve zamanlaması esasına 
dayanır. Bu planda kimin, hangi işi, nerede, ne 
zaman, ne ile ve nasıl yapacağı bütün ayrıntıları 
ile yazılır. 

d) İkmal Planları: Yukarıda ayrıntılandırılan 
eylem planlarının insan gücü araç gereç ve para 
gibi gereksinmelerinin nereden, hangi yollarla ve 
nasıl afet yerine ulaştırılacağı planlanır. Olası 
aksaklıklara karşı seçenek kaynak ve ulaştırma 
yolları planlanır. Öngörülen kaynakların yetersiz 
kalması halinde, seçenek kaynaklar ulusal düzey 
den uluslar arası düzeye dek planlanır. 

Planların yapılmasında esas olan alt birim-
lerin bizzat yaptıkları planların birleştirilmesidir. 
Bu nedenle bölge ya da ülke düzeyinde bir plan 
yapılmasından daha çok birim düzeyinde plan-
ların yapılarak bunların birleşimi olan bölge ve 
ülke planlarına ulaşılmasıdır. 

VI.AFETLERDE SAĞLIK KONU VE 
AMAÇLARI 

Afetlerin sonuçları ölüm yaralanma, sakat 
kalma ve hastalanma gibi doğrudan sağlıkla ilgili 
olaylardır. Bu nedenle de afet plan ve yöneti-
minde üzerinde en çok durulan sektör sağlık sek-
törüdür. Oysa, bütün afet yönetimi 
düşünüldüğünde, afetlerde sağlık sektörünün 
sorumluluğu ve payı çok küçük bir yer tutar. 
Afetlerde esas önemli olan diğer sektörlerin 
sorumluluk ve paylandır. Özellikle, konut, haber-
leşme, ulaştırma, sanayi gibi alt yapı ile doğrudan 
ilgili sektörler ile ordu, polis, sivil savunma ve 
Kızılay gibi hizmet kuruluşlarının öncelikli ve 
önemli bir yeri vardır. Konuya, acil sağlık işlem-
leri açısından bakıldığında, olay anında üç ile beş 
gün sonra sağlık kurumlarının işlevleri sona erer. 
Ancak tüm faktörlerin bir bileşkesi olarak ortaya 
çıkan ortamda bir ya da birkaç canın kurtarılması 
özellikle manen çok büyük önem taşır ve bu ne-
denle de toplumun bütün dikkatleri sağlık sektö-
rüne çevrilir. Bu durum bir yanılgıya yol açma-
malı olayın tüm yükü ve sorumluluğu sağlık sek-
törüne yüklenmemelidir. 

1. Ölümlerin Azaltılması 
a) Olaya bağlı ve olay anındaki ölümler; 

afeti hazırlayan olayın büyüklüğü ile bölgedeki 
yapıların kalitesi ile çok yakından ilgilidir.Olay 
sırasında sağlık sektörünün yapabileceği bir şey 
yoktur. Ancak sessiz dönemde diğer sektörlerin 
alacakları önlemler sonunda azaltılabilir. 

b) Gecikmiş kurtarmaya bağlı ölümler; 
doğrudan kurtarmanın gecikmesine bağlı ölüm-
lerdir. Bu ölümlerin azaltılması konusunda sağlık 
sektörünün olaydan önce ya da sonra yapabile-
ceği bir şey yoktur. 



c) Kurtarma ölümleri, kurtarmanın usulüne 
uygun yapılmaması sonucu meydana gelen ölüm- 
lerdir. Bunları azaltmak için kurtarma işlemi 
sırasında konu hakkında iyi eğitilmiş sağlık per-
soneli ve hatta hekim bulundurulması bu ölüm-
leri önler. 

d) Ölümü önlenemez olgular; ağır yanıklar, 
crush sendromu ve ağır beyin harabiyeti gibi bazı 
olguların bugünkü bilimsel ve teknik olanaklarla 
ölümü önlenemez ve sağlık sektörünün bu konu 
da yapacağı fazla bir şey yoktur. 

e) Mevcut ulusal olanaklarla ölümü önlene-
meyen olgular, bu olguların hızla yurtdışı mer-
kezlere ulaştırması sağlanabilir ise ölümlerin 
sayısı azaltılabilir. 

f) Olağan tedavi edici sağlık hizmetinin 
kesintiye uğramasına bağlı ölümler; olay sırasın 
da reanimasyonda ve yoğun bakım ünitelerinde 
olan hastalar ile renal dializ, büyük ameliyat, dia- 
bet koması ve benzeri hastalar hizmetin kesilmesi 
nedeniyle yaşamını yitirirler. Bu ölümler daha 
çok sağlık hizmet birimlerinin fizik yapısı ile 
ilgili olup, hizmet binalarının güvenli olmaması, 
elektriklerin kesilmesi halinde otomatik jeneratör 
sisteminin devreye girmemesi, oksijen, su gibi 
maddelerin yedekli olmaması gibi nedenlere 
bağlıdır. Bu ölümlerin azaltılması sessiz 
dönemde gerekli yapıların oluşturulması ile olur 
ve sağlık yönetimlerinin sorumluluk alanına 
girer. 

2. Triaj ve Yaralıların Bakımı 
a) Afetin varolan sağlık birim ve hizmetleri-

ni tamamen ya da kısmen devre dışı bırakması 
halinde, derhal yaralı toplanma ve triaj istasyon-
ları ile, olay yerinde yaşam desteği gerektiren 
olgulara bu hizmetlerin vereceği merkezlerin 
kurulması bu yerlerin halka duyurulması gerekir. 
Yaralı toplanma ve yaşam desteği merkezi ile 
yerleşik hastane ve sağlık birimleri arasında 
yaralı taşıyacak tahliye zinciri kurulmalıdır. 

3. Afete Bağlı İkincil Hastalıkların ve 
Ölümlerin Önlenmesi 

Afet sonrasında olağan koruyucu sağlık 
hizmetlerinin kesintiye uğraması ve ekolojik 
ortamın kötüleşmesi nedeniyle yeni hastalıklar 
ortaya çıkar ve bazısı epidemi düzeyine ulaşa-
bilir. Bunu önlemek üzere hızla geçici yerleşim 
alanlarında ve eski yerleşim yerinde çevre sağlığı 
önlemlerini almak gerekir. Özellikle su ve bes-
lenme sağlığı, kişisel hijyen önlemleri, vektör 
kontrolü gibi çalışmalara öncelik vermek gerekir. 
Ayrıca gebeler, bebekler, kimsesiz kalmış çocuk-
lar gibi özel risk grupları hızla taranarak rutin 
kontrolleri yapılmalı ve gereken önlemler alın-
malıdır. 

4. Olağan Sağlık Hizmetleri Düzeyine 
Ulaşma 

Afetten sonra, bir an evvel düzenli ve sürekli 
sağlık hizmetlerine geçip rutin hizmetlerin 
(aşılama, periodik kontroller vb) afet öncesi 
düzeye ulaştırılması gerekir. Bozulan çevre 
koşullarına ek olarak toplumun uzun süre olağan 
sağlık hizmetlerinden yoksun kalması afet sonrası 
ikincil kırımların devam etmesi ve sayılarının 
artmasına neden olur. 

5. Sağlık Hizmeti Alt Yapısının Yeniden 
İnşa Edilmesi 

Afette hasar gören sağlık birimleri yeniden 
inşa ya da tamir edilerek afet öncesi duruma 
getirilir. 
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