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Bütünleşik Afet Yönetimi olarak da adlandırılan ve günümüzde kullanılan Modern Afet Yönetimi

sistemi sürdürülebilir bir afet yönetimi için büyük öneme sahiptir.
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lanmaktadır. Sürdürülebilir Modern Afet Yönetimi

Sisteminde risk yönetiminin doğru şekilde

yapılabilmesi için bazı terimlerin tam anlamıyla

anlaşılması gerekmektedir. AFAD (Afet ve Acil

Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından yayınlanan

Afet Yönetimi Terimler Sözlüğünde tehlikenin terim

anlamı “Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya

çıkarak yaşamı tehdit eden, toplunun

sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal

çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar

verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da

insandan kaynaklanan fiziki olay ve olgu. Diğer bir

deyişle tehlike; doğa, teknoloji veya insan kaynaklı

olan ve fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara yol

açabilecek tüm olayları ifade eder.” şeklinde

açıklanmaktadır (AFAD, 2014). Açıklamadan da

anlaşılacağı gibi risk değerlendirme yapılabilmesi

için tehlikenin ne demek olduğunun bilinmesi ve

tehlikelerin belirlenmesi gerekmektedir. Afet

Yönetimi Terimler Sözlüğünde riskin terim anlamı

“Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda oluşturabileceği

can, mal, ekonomik ve çevresel gibi değerlerin

kaybının gerçekleşme olasılığı. Diğer bir deyişle; “risk

= potansiyel kayıplar” veya “risk = tehlike × hasar

görebilirlik” tir. Sigortacılık ve mühendislikte kayıp

olasılığı olarak adlandırılır.” şeklinde açıklanmaktadır

(AFAD, 2014). 

Terim anlamından da anlaşılacağı gibi riskin

oluşabilmesi için mevcut tehlikelerin hasar

oluşturabilmesi gerekmektedir. Riskin formülünde

belirtilen zarar görebilirlik ise Afet Yönetimi Terimler

Sözlüğünde “Farklı tür ve büyüklükteki tehlikeler

karşısında, insanların ve yaşam çevrelerinin

uğrayabileceği fiziksel, toplumsal, ekonomik veya

çevresel zarar ve kayıpların ölçüsü.” şeklinde

tanımlanmıştır (AFAD, 2014). 

Öncesinde sadece aktif yaklaşımın söz konusu

olduğu afet yönetimi sisteminde sadece söz konusu

afetten sonra yaraları sarmaya yönelik yaklaşımlar

uygulanmaktaydı. Modern afet yönetimi

yaklaşımıyla beraber sadece afetten sonra değil afet

öncesinde de yapılması gerekenler sistemli bir

şekilde ortaya konulmaktadır. Tokyo’da yapılan bir

çalışmaya göre afetlerin meydana gelmesi esnasında

fiziksel, kültürel, ekonomik ve çevresel bazı

etkilerden dolayı sorunların çözümünde yenilikçi ve

bütünleşik bir yaklaşım kullanılmalıdır. Söz konusu

yaklaşım için bu konuya etkisi olabilecek tüm bilim

insanlarının ve bu konudan etkilenebilecek tüm

paydaşların katıldığı disiplinler arası bir çalışma

yapılmalıdır (Takeuchi vd., 2016). 
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Modern afet yönetimi sistemi risk yönetimi ve kriz

yönetimi olmak iki kısma ayrılmaktadır. Kriz

yönetimi safhasında klasik aktif yaklaşım tarzı ile

yaşanan afetten sonra uygulanan yaraları sarma

çalışmaları yapılmaktadır. Kriz yönetimi safhası; etki

analizi, müdahale, iyileştirme ve yeniden

yapılandırma aşamalarından oluşmaktadır. Risk

yönetimi safhası ise proaktif yaklaşımla söz konusu

afetin meydana gelmesinden önce yapılması

gereken aşamaları içermektedir. Risk yönetimi

safhası ise kayıp ve zarar azaltma, hazırlık, tahmin ve

erken uyarı aşamalarından oluşmaktadır (Kadıoğlu,

2008). Afet yönetiminin sürdürülebilir olabilmesi için

risk yönetimi safhası öne çıkmaktadır. Risk yönetimi

safhasının önemli özelliklerinden biri de afetlerin

anlaşılmasıdır. Afet eğitimleri ile afetlere maruziyeti

söz konusu olan halkın da afet yönetimi sistemine

dahil edilmesi ve modern afet yönetiminde risk

yönetimi safhasının tam anlamıyla uygulanması sağ-



risk yönetiminde bu üç unsurun birbirleriyle ilişkili

olduğu ve afet riskinin formülü olasılık, etki ve

maruziyetin oluşturduğu zarar görebilirliğin çarpımı

şeklinde açıklanmaktadır (Grahn ve Nyberg, 2017). 

Modern afet yönetimi sistemi temel olarak iki

evreden oluşmaktadır; afet anından önce

uygulanması gereken risk yönetimi evresi ve afet

anından sonra uygulanması gereken kriz yönetimi

evresi. Sürdürülebilir bir afet yönetimi için tabii ki bu

evreler birbirini tamamlayıcı şekilde olmalı ve afet

oluşup afet anı yaşanmasa bile bir döngü şeklinde

zamana ve mevcut şartlara uyum sağlayacak şekilde

kendini güncelleyerek devam etmelidir. Risk

yönetimi evresi afet anına kadar oluşabilecek

belirlenmiş bütün tehlikelerin oluşturacağı riskler

için zarar azaltma ve hazırlık safhalarından

oluşmaktadır. Afet anından önce korumanın ön

planda olduğu bu risk yönetimi evresi tahmin ve

erken uyarı adımlarını da içermektedir. Afet yaşanıp

afet anını geride bıraktıktan sonra risk yönetimi

safhası bitip kriz yönetimi safhası başlamaktadır. Kriz

yönetiminin ilk adımı etki analizi yapıldıktan sonra

müdahale safhasıdır. Müdahale safhasından sonra

içindi bulunulan durumun normalleşmesi veya en

azından daha iyiye gitmesi için iyileştirme safhasına

geçilmektedir. Kriz yönetimi evresi ve risk yönetimi

evresinin birbirine geçiş aşamasında iyileştirme ve

zarar azaltma safhalarının arasında yeniden

yapılandırma da söz konusudur. Yeniden

yapılandırma yaşanılan afetin bıraktığı izleri silmek

için bir fırsat olarak düşünülürse, hayatın normale

dönebilmesi ve yaşanılan afetin hem ekonomik hem

de toplumsal yaralarını sarılabilecektir (Ergünay,

1999; Kadıoğlu, 2008).  Büyük hasara ve yıkıma sebep

olan afetlerde insani ihtiyaçların karşılanması ve

iyileştirmenin hızlanması için sosyal sorumluluk

olarak adlandırılabilecek yardımların olması

bütünleşik afet yönetiminin tam olarak

uygulanamaması anlamına da gelmektedir. Yapılan

yardımlar yerine risk yönetimi kapsamında afetten

çok daha önce gerekli tedbirlerin alınmasıyla

ekonomik olarak daha az maliyetle söz konusu
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Afet Yönetimi Terimler Sözlüğünde risk yönetimi,

afet risk yönetimi ile aynı şekilde olmak üzere “Ülke,

bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve

riskin belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için

mekân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi, politika

ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve

yaşama geçirilmesi süreci.” şeklinde açıklanmıştır

(AFAD, 2014). Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi

yapılan tehlike avından sonra belirlenen risklerin

modern afet yönetimi sisteminde önemi büyüktür.

Afet yönetiminin sürdürülebilir olması için afet risk

yönetimi özelden genele toplumun en küçük yapısı

olan aileden başlayarak devlet politikası

oluşturulması gereken çok kapsamlı bir plan

olmalıdır. 

Afet Yönetimi Terimler Sözlüğünde afetin terim

anlamı “Toplumun tamamını veya belli

kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal

kayıplar doğuran, etkilenen toplumun baş etme

kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji

veya insan kaynaklı olay” şeklinde açıklanırken

afetlerin meydana gelen olayın kendisi

olmadığı, söz konusunu meydana gelen olayın

bir sonucu olduğu da belirtilmiştir (AFAD, 2014).

Açıklamadan da anlaşılacağı gibi meydana

gelen olayın afet olabilmesi için maruziyet

sonucu oluşan zararın, mevcut kaynakların

karşılayabileceğinden daha büyük olması

gerekmektedir. Ayrıca maruz kalan toplumun

kendi kendine baş edebileceği bir olay varsa

bunu da acil durum olarak adlandırabiliriz.

Grahn ve Nyberg’e göre afet yönetimi

sisteminde belirlenen tehlikelerden sonra

ortaya çıkan risklerin yönetilebilmesi için riskin

etkisiyle beraber olasılığının ve oluşturduğu

maruziyetin ortaya çıkardığı zarar görebilirliğin

bilinmesi gerekmektedir. Afet 
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toplumlardaki afetin sonuçlarından daha ölümcül,

yıkıcı ve maliyetli olmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de

de sürdürülebilir bir modern afet yönetimi sistemi

için risk yönetimi safhasına gerekli önemin

gösterilmesi gerekliliği yadsınamaz bir gerçektir.

2021 Afet Farkındalık Yılı kapsamında Türkiye’de

yaklaşık 55 milyon vatandaşa uygulanacak olan Afet

Farkındalık Eğitimi içeriklerinin daha sonraki yıllarda

iyileştirilmesi gerekse de bütünleşik afet yönetimi

sisteminin paydaşlarından biri olan afete maruz

kalacak insanların afet eğitimi almaları başlangıç

için iyi bir adım olacaktır. Sürdürülebilir bir afet

yönetimi için temel afet eğitimleri gibi temel ilk

yardım ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin

de anasınıflarından başlanarak yüksek öğretimde

lisans seviyesine kadar uzmanları tarafından uygun

bir müfredat oluşturarak uygulanması Türkiye’de

afetler karşında hem can hem de mal kayıplarının

azaltılmasında çok büyük rol oynayacaktır.

KAYNAKÇA
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 afetin etkilerinden savunulabilir. Bu kapsamda 2017

yılında yapılan bir çalışmada gelişmekte olan

ülkelerdeki afetlerin ekonomik olarak harcamalarını

nasıl değiştirdiğine değinilmiştir. Yapılan araştırma

sonucunda afet yönetiminde sosyal sorumlulukların

ekonomik olarak kurumlarım ve devletin ekonomik

olarak etkilendiğine vurgu yapılmıştır (Singh vd.,

2017). 
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Modern afet yönetimi sisteminin sürdürülebilir

olabilmesi için yerel yönetimlerin de sorumlulukları

vardır. Yerel yönetimler sistemin temel yapı taşı

olarak en küçük organizasyonun nasıl birbirlerini

tamamlayarak büyük organizasyonu

tamamladıklarını göstermektedir. Yerel

yönetimlerinde içinde bulunduğu bir modern afet

yönetimi sisteminde uygulanacak risk yönetimi

safhası hem insani kayıpları hem de ekonomik

kayıpları en aza indirebilecektir. Bu kapsamda, yerel

yönetimlerde afet yönetimi kapasitesinin afete karşı

direnci nasıl etkilediği sorusunun cevaplarını arayan

bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada yerel

yönetimlerin doğal afetlerde tehlikelere maruz

kalma düzeylerine ve türlerine göre ayrılarak

incelenmiştir. Bununla birlikte bu çalışmada yerel

yönetimlerin afet yönetimi yetenekleri de doğal afet

maruziyet türüne göre afete dayanıklılık bakımından

incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Araştırma

sonuçlarına göre yerel yönetimlerin yaşadığı afetlerin

sıklığı düşük olduğunda yaşanan afetlerin etkisi

büyük olurken yine yerel yönetimlerin yaşadığı afet

sıklığı yüksek olduğunda afetten sonra yaşanan

felaketin boyutu küçük olmaktadır (Lee, 2019). Bu

çalışmanın sonuçlarından da anlaşılacağı gibi sık sık

afet yaşamayan toplumlardaki afetin sonuçları,

sürekli olarak afetle yaşamak durumunda kalan 
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