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ÖZ 

Bu çalışma, son dönemde yapılan değişiklikler ile ortaya çıkan yeni afet yönetim sisteminin uygulamada nasıl bir 

durum oluşturduğunu, eksik ve sorunların hangi alanlarda ortaya çıktığını, mevcut kapasitelerin yeterli olup olmadığını, her 

halükarda afet yönetiminde kapasite geliştirmenin önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Hatay ölçeğinde yapılan bu 

çalışma ile çok yönlü bir olgu olan afet yönetiminin yine çok yönlü bir kapasite geliştirmeye ihtiyacı olacağı varsayımına 

dayanmaktadır. Bu bağlamda etkin bir afet yönetim sisteminin nasıl bir kapasiteye sahip olması gerektiği, gerek insan 

kaynakları gerekse diğer araçlar bakımından irdelenecektir. Bu açıdan, Hatay’da doğrudan ilgili ve veya işbirliği gerektiren 

kurum ve birimlerin mevcut kapasiteleri ve bu kapasitelerin sorun çözmede etkinlik boyutunu ortaya koyarak kapasite 

geliştirmenin niçin gerekli olduğu vurgulanacaktır. Kapasite geliştirmenin önemini inceleyen bu araştırmada son olarak 

mevcut kurumsal kapasite değerleri üzerinden Hatay kent tecrübeleri üzerinden bir analiz sunulmuştur. Çalışma, Hatay 

ölçeğinde yapılsa da diğer ölçeklerde yapılacak araştırmalara örneklik edecektir. 

Anahtar kelimeler: Afet Yönetimi, Kapasite Geliştirme, Kurumlar arası İşbirliği ve Koordinasyon. 

The Importance of Capacity in Disaster Management: The Hatay Province Case in Turkey 

Abstract 

This study addresses the new disaster management system that emerged with recent changes. It examines what 

kind of situation it is in practice. It is missing here and it questions whether the problems arise in which areas and whether 

the existing capacities are sufficient. The importance of capacity building in disaster management at all times. This study, 

conducted in Hatay scale, is a multi-faceted case study of disaster management. Again assuming that it would need to 

develop a multi-faceted capacity. In this context, it was explained how an effective disaster management system should 

have a capacity. Both in terms of human resources and other tools. In this respect, the existing capacities of institutions and 

units directly involved and / or requiring cooperation in Hatay were questioned. The effectiveness dimension of these 

capacities in problem solving has been revealed. It was emphasized why capacity development is necessary. In this 

research examining the importance of capacity building, the existing institutional capacity values are paid attention 

Through this, content analysis was carried out through Hatay experiences and city strategies. The study will exemplify the 

research that will be done on other scales even if it is done in Hatay scale. 

Keywords: Disaster Management, Capacity Building, Cooperation and Coordination between Institutions. 

1. GİRİŞ  

Afet yönetimi günümüzde ister ulusal ölçekte ister yerel ölçekte olsun, toplumların olası risklere, doğal 

veya yapay tehlikelere karşı tedbirsizliğinin ve en nihayetinde savunmasızlığının azaltılması için oluşturulmuş 

bir yönetim disiplinidir. Hem özel kesim hem de kamu kesiminde özel bir öneme sahip olan afet yönetimi, 

özellikle toplumsal refahın ve yaşam güvenliğinin sağlanması gibi hedefleri de kapsadığından, amme 

idarelerinin yoğunlaştığı sahalardan biri haline gelmiştir. Afet yönetimi özünde; felaketlerle baş etmek için 
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spesifik planların oluşturulmasına yönelik bir ön adımla başlar. Başka bir değişle, kamu kesiminde afet 

yönetimi, doğrudan tehditleri önlemek veya ortadan kaldırmaktan ziyade; olası afetlerin etkisini azaltmak için 

planlar hazırlamaya odaklıdır. Zira mevcut çevre politikaları, sağlık politikaları, iskan politikaları ve eğitim 

politikaları gibi dallara ayrılan kamu politikaları bahsi geçen risk ve afet unsurlarını ortadan kaldırmaya yönelik 

olarak tasarlanmakta ve uygulanmaktadır. Bununla birlikte afet yönetiminin özünü oluşturan strateji ve plan 

oluşturma çabası, önemle ele alınması gereken bir faaliyet alanıdır. Bu safhada herhangi bir planın başarısız 

olması insan ölümleri, gelir kaybı ve ekonomik ciddi hasarlara sebep olabilmektedir. Bu sebeple kamunun 

(birey, toplum, devlet) afet yönetimi kapsamında her türlü senaryoya hazırlanması, merkezi ve yerel birimlerin 

afet yönetimi için kriz planı hazırlaması, riskleri önleme ve azaltmaya çalışması, kapasite ve işbirliği 

imkanlarını geliştirmeye çalışması önemli bir husus olarak günden güne önemini arttırmaktadır (Ergünay, 1996: 

15).  

Afet yönetimi kapsamında kabul gören kriz ve afet niteliğine sahip olaylar; geniş bir tanımlama 

sahasına yayılmaktadır. Bunlar arasında sosyal ve siyasal nedenlerden kaynaklı ortaya çıkan krizler dahi afet 

yönetim stratejilerinde çözüm üretilmeye çalışılan gündemlere işaret edebilmektedir. Örneğin, bilinen tipte afet 

ve krizler olan deprem, sel, yangın, çığ, kasırga, göçük gibi doğal felaketlerin yanında; terörizm, kundaklama, 

endüstriyel sabotaj ve kazalar da afet yönetimi kapsamında çözülmesi gereken temel sorunlar haline gelmiştir. 

Afet yönetiminde kapasitenin önemi ve kapasite geliştirmeye ilişkin tartışmalarının afet yönetimine 

uyarlanmasında başvurulacak ilk adım, savunmasızlık ve tedbirsiz kalma durumunun doğru ölçümlenmesinden 

geçecektir. Kızıl Haç Örgütüne göre (2016) “savunmasızlık”; bir bireyin veya grubun, doğal veya insan yapımı 

bir tehlikeyi öngöreme durumu ve bunlara karşı baş edememe, direnememe ve iyileştirememe yetersizliği veya 

bu konulardaki kapasite noksanlığıdır. Kapasiteyle burada kastedilen yalnızca mali ve beşeri yönden beslenen 

kurumsal kapasite değil, sosyal ağların ve farkındalığın da olmamasından kaynaklı iletişim ve iş birliği 

kapasitesi noksanlığıdır. Örneğin, güvenlik açıkları, kriz, stres ve panik yönetimine dayalı iş yeri psikolojisi 

yönetimi, bilgi sistemlerinin yetersizliği, kamu kurumları ile koordinasyon bozuklukları, zaman yönetimi sorunu 

gibi birçok sorun bu bağlamda değerlendirilebilir. 

Afet yönetiminde kapasite boyutu değerlendirilirken, özellikle farklı toplumsal gruplara farklı 

yaklaşımların geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmalıdır. İnsanlar; sosyal grup, cinsiyet, etnik veya diğer 

kimlik, yaş ve diğer etmenlere bağlı olarak afet veya krize maruz kalma anlamında birbirinden 

ayrışabilmektedir. Burada, çocuk yaştakiler, yaşlılar ve yoksullar en bilinen savunmasız grupları 

oluşturmaktadır. Nüfustan kaynaklı bu ayrımlaşma, afet ve kriz yönetiminde birikimli başka faktörlere ön ayak 

olabilmektedir. Örneğin; yoksulluk sebebiyle bir takım yerleşim alanları depreme daha az dayanıklı olarak inşa 

edilmiş olabilir. Söz konusu yapılanma, birlikte yaşanılan barınma sahalarında önemli bir risk faktörüne 

dönüşebilir. Benzer şekilde, eğitim yetersizliğine bağlı olarak, bir grup yerleşik insan, olası bir felakete daha 

yavaş tepki verebilir. Bu durum, daha fazla yaşam kaybına yol açabilir. İşte bu ve benzer sebeplerden dolayı afet 

yönetiminde kapasite geliştirme sorunu, yerel idarelerin ve siyasal erklerin tamamlayıcı kamu politikaları ile en 

fazla üzerinde durması gereken konulardan biri haline gelmiştir. Özellikle afetlerin önceden bilinememesi ve 

önlenememesi gerçeği üretilecek politikaları daha da önemli hale getirmektedir. Çalışma kapsamında yer alan 

Hatay için de benzer riskler ve kapasite geliştirme ihtiyacı dile getirilebilmekle beraber, farklı yönlere de dikkat 

çekilmesinde fayda vardır. Örneğin Hatay’da diğer afet risklerinin yanı sıra, Suriye’den gelen göç ve sığınmacı 

dalgasının neredeyse süreklilik kazanması, bu kentin sürekli olarak afet bölgesi olarak değerlendirilmesine 

sebep olmaktadır. Bu açıdan çalışma, afet yönetiminde kapasite geliştirmenin gerekliliğini, yerel idarelerin afet 

yönetimine yaklaşım boyutunu, afet yönetimine ilişkin temel kavramalar ve süreçler çerçevesinde irdelenecek, 

kapasite sorunsalı ile olan ilişkisi sorgulandıktan sonra, Hatay ili özelinde bir profil çıkarılarak afet yönetiminde 

yerel kapasitelerin önemi üzerinde durulacak ve karşılaştırma yapma imkanı sunulacaktır. 

2. AFET YÖNETİMİNDE KAPASİTE GELİŞTİRME 

Afet kavramı çok yönlü ve farklı bileşenleri içinde barındıran bir kavramdır. Bu açıdan afet; insani, 

maddi, ekonomik veya çevresel kayıpları ve etkileri içeren, aynı zamanda toplumsal yaşamda ciddi bir aksaklık 

meydana getiren bir olgudur. Diğer bir ifade ile toplumların kendi yaşamlarını idame etmede yine kendi 

kaynaklarını kullanabilme yeteneğini kaybetmesidir. Kaybolan bu kaynakların büyük bir kısmı, yönetilen riskin 



yanlış yönetimi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu riskler hem tehlikelerin hem de güvenlik açığının bir bileşkesi 

olduğundan, yanlış afet yönetimi, kapasite tanımazlık ve bilinçsizliğin bir ürünüdür. Düşük güvenlik açığı olan 

bölgelerdeki afet ve felaketler, insanların yaşamadıkları bölgelerin durumunda olduğu gibi yönetilemez. Bu 

insan sermayesi ve yönetim kapasitesi faktörünün anlamlı bir sonucudur. Buna benzer bir çıkarım yapılacak 

olursa; günümüzde gelişmekte olan ülkelerde bir felaket yaşandığında büyük maliyet ortaya çıkarken gelişmiş 

olan ülkelerde bilanço çok daha düşük seviyede seyretmektedir. Bu farklılığın ortaya çıkma nedenleri birikimli 

ve kombine faktörler bir arada ele alındığında, fiziksel, sosyal ve ekonomik kapasite yetersizlikleri ile 

açıklanabilir hale gelebilmektedir.  

Afet yönetimi sistemleri, ilk ortaya çıktığı günden itibaren günümüze kadar çok çeşitli değişimler 

yaşamıştır. Hemen her afet sonrasında insanlığın dersler çıkardığı ve burada gördüğü eksiklikleri gidermek için 

afet yönetimi sistemini geliştirdiğini söylemek mümkündür. Özellikle alınan tedbirler ve hazırlık çalışmalarında 

ortaya çıkan kapasite yetersizlikleri, uluslararası toplumun, bu konunun üzerine ayrı bir önemle eğilmesine 

sebep olmuştur. Nitekim Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu dünya konferanslarında (Yokohama, Hyogo ve 

Sendai) afet riski azaltma konusunda yapılması gerekenler sıralanırken başta hemen her alanda kapasite 

geliştirmenin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Dünyada afet yönetimine ilişkin yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de değişimler 

yaşanmıştır. Özellikle 1999 Marmara Depreminde yaşanan acı tecrübelerin yol göstermesi ile afet yönetimi 

sistemimiz baştan aşağı değiştirilerek uluslararası standartlar yakalanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, başta 

yasal değişiklikler olmak üzere yeni stratejiler ve hedefler belirlenerek uygulamalar geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. Bu yeni sistem ile birlikte, hemen hemen tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil 

toplum kuruluşları, üniversiteler, özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, toplumun da bu sisteme dahil edildiği 

görülmektedir. Bu sayede, sisteme katılan tüm paydaşların mevcut kapasiteleri gözden geçirilmekte ve 

geliştirme için yeni plan ve programlar üretilmeye çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalarının başarısı, ya bu 

alanda yapılacak araştırmalarla ya da bir afet yaşanması durumunda görülebilir. Nitekim bazı toplumlarda veya 

ülkelerde meydana gelen afetlerin farklı düzeyde zararlara sebep oldukları görülmektedir.  Bu durum ancak 

ülkelerdeki afet yönetimi sistemleri ve kapasite farklılıkları ile açıklanabilir. Afet yönetimi; afetlerin önlenmesi 

ve zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken idari, yasal ve 

teknik çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili bir uygulama 

yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen derslerin ışığında mevcut sistemi geliştiren bir yönetim biçimi 

veya uzmanlık alanıdır (Özey, 2006: 275).  Bu açıdan afetlerin ortaya çıkardığı zararlara karşı kişi, toplum ve 

devlet imkanları birlikte değerlendirilerek kapasitenin yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü afet yönetiminde 

kapasite, üzerinde anlaşmaya varılan hedeflere ulaşmak için kullanılabilecek kişi, toplum ya da organizasyonda 

mevcut olan tüm güçlü yönler, nitelikler ve kaynakların kombinasyonunu ifade etmektedir. Bu bağlamda her 

türlü alt yapı tesisini, fiziksel araç ve donanımı, kurumları, toplumun zorlukların üstesinden gelme yeteneğini, 

kişisel bilgi, beceri ve birlikte hareket edebilme yeteneklerini, sosyal bağlılık, liderlik, yönetim, yasal mevzuat, 

sosyal normlar vb. unsurları kapasite içerisinde değerlendirmek mümkündür (UNISDR, 2009: 5- 6). 

Fiziksel kapasiteyi; en iyi açıklayan öğeler; fiziksel çevre etmenleri, lojistik kapasite; iletişim ve ulaşım 

imkân ve yolları olabilir. Bir topluluğun veya bölgenin fiziki kapasitesi, yerel ölçekte ele alındığında; köprüler, 

yollar, hastaneler, okullar, drenaj kabiliyeti gibi alt başlıklara ayrılabilir. Bunlara ilaveten bölgede mevcut olan 

ekipmanı, iletişim araçlarını, altyapıyı içerir doğru kullanma becerisi ise sosyal kapasite ile birikimli olarak afet 

riskini azaltmada rol oynayabilir. İçme, sulama ve diğer amaçlar için yeni su kaynaklarının mevcudiyeti afet 

tiplerine bağlı olarak; örneğin yangın ve sel felaketleri gibi durumda çok önemli bir stratejik odak olacaktır. 

Fiziksel kapasiteyi afet yönetiminde güçlendirebilecek ilave adımlar altyapı inşa etmek ve onarmak için yerli 

mühendislik ve inşaat becerilerinden faydalanmak olacaktır (IFRC.org[web],2017).  

Sosyal kapasite, afet yönetiminde doğrudan toplumsal etkileşim ve topluluk organizasyonu ile ilgilidir. 

Özellikle yerel toplum içerisindeki kişilerarası bağlantılar ve ilişkiler ve afetle mücadeleye ilişkin motive edici 

etmenler, önemli kapasite unsurları olarak görülebilir. Bir afet veya felaket sırasında veyahut sonrasında, 

bölgedeki insanlara eylemde bulunma ve devam etmekte olan projelerin sürdürülebilirliğini garanti altına alma 

sosyal kapasite düzeyi doğru orantılıdır. Toplumsal örgütlenme ve dayanışma gibi niteliklerle de uyumlu olarak 

kimi bölgelerde topluluklar sokak seviyesinde veya köy seviyesinde kendilerini organize edebilirlerken, bazı 



durumlarında yardım için küçük organizasyonların devlet eli veya desteği ile kurulduğuna şahit olunmaktadır. 

Sosyal kapasitenin en doğru kullanılış ve en etkin hale getiriliş biçimi sivil toplum kuruluşları aracılığı ile 

gerçekleşmektedir.  

Ekonomik kapasite ise, bir topluluğun veya örgütsel yönetimin yaşam çevresinde değişen zaman 

dilimleri içerisinde eriştiği tasarruf, ekonomik dönüşüm ve girişimcilik kabiliyeti olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

bağlamda gelir düzeyi, sermaye akışı, tasarruf düzeyi, üretim rantı, iş faaliyetler ve geçim kaynaklarının 

çeşitliliği gibi etmenler kapasiteyi doğrudan şekillendiren alt unsurlardır. Nitekim ekonomik olası afete dayalı 

kayıp bilançosu arttıkça ekonomik risk ve afet önleme kapasitesi de beraberinde güçlenmektedir. Bununla 

birlikte ekonomik kapasite sermaye düzeyi odaklı olmayıp ekonomik hareketliliğin bolluğunu da işaret 

etmektedir. Ekonomik kapasitenin yüksek olduğu bölgelerde, farklı iş kolları örneğin, madencilik, dokuma, 

ormancılık gibi becerilerin de yoğunluğu dikkat çekmektedir. Böylelikle sosyal kapasite gibi etmenlerin 

kullanım rahatlığı artmaktadır. Profesyonel ve koordineli bir afet yönetim mekanizması kurulabildiğinde, farklı 

ekonomik iş kollarına yönelik tedbir ve risk azaltma ortak değeri oluşturulabilir hale gelebilmektedir. 

Bu kapasitelere ilaveten, sosyal kültür ve farkındalığa dayalı “tutum” kapasitesi de önemli 

görülmektedir. Bir bölgede yaşayan insanlar kendi kültür, ideoloji veya dinlerine uygun olmayan plan ve 

stratejilere karşı savaşabilmektedirler. Bu durum, onların afet yönetimini gerçekleştirmeye dair diğer 

kapasitelerini sınırlayabilir ve felaketlere karşı savunmasızlıklarını da artırabilir. Ekonomik veya kültürel rant 

sağlanan bir alanda, ortaya çıkan bir tehdide karşı koymak veya bir tehlikenin etkisine direnmekte etki yaratan 

tutuma dayalı kapasitedir. Tüm türlerde; kapasite unsurunu güçlendirmek için tehdit kavramının üzerine 

gidilmelidir. İlk etapta hangi güvenlik açıklarının olduğu, tehlikeye karşı hangi sebeplerle savunmasız kalındığı 

iyi bir şekilde açıklanmalıdır. Akabinde insanları tehditlere karşı savunmasız yapan detaylar araştırılmalıdır. 

Tehlikenin kendisinin etkisinin azaltılması, tehlikeye karşı direnme bilincinin oluşturulması son derece önemli 

adımlar olacaktır. Nitekim tehlikelerin etki derecesinin azaltmanın ve tehlikelere karşı direnmenin yegâne yolu, 

mevcut kapasitenin arttırılmasından geçer. Kapasite perspektifinin geniş tutularak; yoksulluk, kötü yönetişim, 

ayrımcılık, eşitsizlik ve kaynaklara, geçim araçlarına yetersiz erişim gibi zayıflıklarının kökenine inilmesi 

gereklidir. Güvenlik açığı seviyesinin ve bunlara direnme kapasitesinin derecesinin doğru takibi de büyük önem 

arz etmektedir. Nitekim yaşam bölgelerinin geri kalmış veya gelişmiş olmalarına göre kapasite imkanları 

farklıdır. Örneğin, varlıklı insanların, afet durumunda felaketle baş edebilecekleri kaynaklara sahip olma 

ihtimalleri, afet dirençleri ve afet sonrası iyileşme durumları çok daha yüksek olabilmektedir.  

Görüldüğü gibi kapasite geliştirme, çok yönlü bir afet yönetim sürecini ifade etmektedir ancak, bu 

kapasitenin bir defa inşaa edilmesi veya belli bir seviyenin yakalanması bu süreçte yeterli değildir. Nitekim 

afetlerin meydana geleceği zamanı bilme imkanımız olmadığı için afet riskinde bir süreklilik vardır. Bunun 

yanında son yıllarda nüfus yoğunluğu, teknolojik gelişmeler, sosyo- ekonomik değişimler gibi hayatın hemen 

her alanında yaşanan dönüşüm, ulaşılan kapasite seviyesinin de sürekli geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Nitekim literatürde de kapasite geliştirme, insanların, örgütlerin ve toplumun sistematik olarak teşvik ettiği, 

sosyal ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için bilgi, beceri, yetenek, sistem ve kurumların nicelik ve nitelik 

olarak kapasitelerini zamanla geliştirdikleri bir süreci ifade etmektedir (UNISDR[web], 2009: 6). Dolayısıyla 

kapasite geliştirme, zaman içerisinde gelişimin sağlanmasının yanında yakalanan yeni kapasitenin 

sürdürülebilirliğini de içermektedir. Diğer bir ifade ile, fiziksel alt yapı, teknolojik ekipmanlar, işgücü, lojistik 

imkanlar, eğitim, plan, proje, strateji vb. unsurların en üst seviyeye çıkarılma çabası olduğu kadar bunların 

sürekli güncellenmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesini de ifade etmektedir. 

2.1. Kapasite Geliştirmenin Boyutları 

Kapasite geliştirmenin farklı düzey veya boyutlarından bahsedilebilir ki, bunları; elverişli ortam, 

organizasyonel (örgütsel) ve kişisel boyut olarak sınıflandırmak mümkündür (CADRI, 2012: 9- 10): 

Elverişli ortam boyutu, kişisel veya kurumsal performanslara izin veren veya onları öldüren sistem veya 

ortam ile ilgili geniş bir alanın varlığı ile ilişkilidir. Aslında bu düzeyi, oyunun kuralları olarak adlandırmak da 

mümkündür. Toplumsal iş ve işlemlerin nasıl olacağının, afet yönetimi sürecine katılan birey, toplum, sivil 

toplum kuruluşları, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör arasındaki ilişki biçimlerinin belirlenmesidir. 



Ancak bu düzeyi sadece yasal düzenlemeler olarak görmek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Burada 

kastedilen daha geniş bir çerçevedir ve bu alanda geliştirilen politikaları ve bu politikaların üretilme süreçleri, 

güç ilişkileri ile dini değerler, inançlar, motivasyon, şeffaflık vb. sosyal normları kapsamaktadır. 

Organizasyonel (örgütsel) boyut, iç politikalar, sistem ve stratejiler, düzen, prosedür ve organizasyon 

biçimi ile ilgilidir. Başka bir ifade ile ortak amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir kurum veya organizasyonun 

işleme biçimi ile kişisel kabiliyetlerin bir arada çalışma biçimlerinin belirlendiği düzeydir. Bu düzeyde 

sağlanacak iyi bir ortam, tek tek organizasyonların veya bunların birer ünitelerinin sağlayacağı toplam iş veya 

başarıdan daha yüksek bir iş veya başarı sağlanabilir. Yani bu düzeyde ortaya çıkacak olan liderlik, 

ödüllendirme ve motivasyon, değişikliklere adaptasyon ve bunları iyi yönetim ortaya uygun bir çalışma biçimi 

ve sinerji çıkarabilir.  

Kişisel boyut, insanların kazanmış olduğu kişisel yetenek ve bilgi düzeyleri ile ilgilidir. Her insanın 

bireysel yetenekleri bulunmaktadır. Bu düzeyde kapasite, kişisel yetenekleri ifade etmektedir. Bu yetenekler 

doğuştan olduğu gibi sonradan eğitimler, çalışmalar, tecrübeler, toplumsal iletişim ile kazanmaktadır.  

Şekil 1: Afet Yönetiminde Kapasite Boyutları 

 

Şekil: 1’de görüldüğü gibi, kapasite için tanımlanan üç boyuttan her biri diğeri ile ve birbirleri ile 

karşılıklı ilişki içerisindedir. Bu kompleks yapıdan dolayıdır ki, kapasite geliştirmenin bir tarifi veya plan 

programından bahsetmek mümkün değildir. Kapasite geliştirme, tamamen bu düzeylerdeki kabiliyet, güç, imkan 

vb. unsurlardaki farklılıklara göre değişiklik gösterecektir. Aslında bu şekil üzerinde yapılacak analizler sadece 

kapasite geliştirme alanında değil ekonomik, siyasi, idari vb. birçok konunun anlaşılmasında ve sorunların 

çözümünde anahtar rol oynayacaktır.  

2.2. Kapasite Türleri 

Kapasite geliştirme çalışmalarının başarısı, iyi bir tasnifle mümkündür ki, bu bağlamda kapasite 

fonksiyonel ve teknik olarak ikiye ayrılabilir (UNDP [web], 2008: 12): 

Fonksiyonel kapasite, belirli bir sektör veya temayla ilişkili olmayan fakat çeşitli seviyelerde birbirleri 

ile kesişen fonksiyonları ifade etmektedir. Bunlar, politikaları, stratejileri, programları ve projeleri oluşturmak, 

uygulamak ve gözden geçirmek için gereken yönetim kapasiteleridir. Fonksiyonel kapasiteler, ilkesel olarak 

“işleri yoluna koymak” üzerine yoğunlaşmaktadır. Fonksiyonel kapasite çok geniş alanda kapasiteleri 

kapsamaktadır. Bunlar; paydaşlar arasında ortaklık, network ilişkileri, işbirliği ve iletişim mekanizmaları 

oluşturmak, bilgi toplama, analiz ve bunların değerlendirmesi, uygulanacak politikalar ve stratejilerin 
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oluşturulması, farklı politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, her türlü materyal, alet, makine, alt yapı tesisi, 

işgücü vb. kapasitelerin uygulanması, yönetimi ve değerlendirmesi gibi birçok kapasiteyi kapsamaktadır.  

Teknik kapasite ise deprem, yangın, iklim değişikliği, salgın hastalıklar vb. veya yasal yetkilendirmeler 

gibi belirli konu veya sektörlerle alakalı uzmanlık ya da uygulamayla alakalı fonksiyonları ifade etmektedir. 

   

Şekil 2: Kapasite Türleri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: 2’de görüldüğü gibi fonksiyonel kapasite, yatay yönde bir gelişme veya yayılmayı temsil 

etmektedir. Yani sisteme yeni paydaşların katılması, hemen her alana yönelme, afet yönetimi alanının tamamını 

kapsama, eldeki imkanların genişletilmesi gibi bir seyir izlemektedir. Teknik kapasite ise, dikey bir yönü olduğu 

ve belli konularda uzmanlık veya teknik bilgiyi ifade ettiği görülmektedir. 

2.3. Kapasite Geliştirmenin Temel Prensipleri 

Kapasite geliştirmeye ilişkin temel prensipleri farklı parametrelerle ilişkilendirerek incelemek 

mümkündür (UNDP, 2008: 7): (1) Öncelikle her ülkenin farklılıkları olduğu için uygulamaları da farklıdır. 

Önemli olan toplumsal aidiyeti olan kararlar kararların alınmasına imkan sağlamak. (2) İdari, sosyal ve 

ekonomik ilişkiler ile toplumun konuya bakış açısı, tutum ve davranışları ve bunlardaki değişimleri dikkate alan 

toplumsal motivasyonu hızlandırmak. (3) Kapasite geliştirmeyi sürdürülebilir hale getirmek, şartlar ne kadar zor 

olursa olsun programa veya sürece bağlı kalmak. (4) Bireylere ve organizasyonlara elverişli bir ortam sağlamak. 

(5) Bireysel becerilerin yanı sıra, kurumsal değişim, liderlik, yetkilendirme, eğitim ve toplumsal katılım gibi 

faktörleri dikkate almak. (6) Toplumsal ve ulusal tüm kurumları sisteme entegre etmek hatta yeniden 

yapılandırmak.(7) Esnek planlar yapmak, bunları yerel dinamikler ve koşullara uygun hale getirmek ve takip 

etmek.  
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Bütün bu ilkeler çerçevesinde iyi uygulama göstergeleri, vaka sunumu, nicel ve nitel verilerin analizleri 

kullanılarak kapasite geliştirme süreci sistematik olarak ölçülür. Bu sayede kapasite varlıkları ve ihtiyaçları ile 

ilgili elde edilen ilerleme hakkında objektif yargıların oluşturulması sağlanır. 

2.4. Kapasite Geliştirme Süreci 

Kapasite geliştirme belirli şartlar ve olaylarla ilgili olduğu gibi aynı zamanda tekrarlayan ve 

değerlendirme, dizayn etme, uygulama, öğrenme ve düzeltme aşamalarından oluşan bir süreci de ifade 

etmektedir. Ancak bu adımlar hemen her zaman belli bir sıra ve düzen içerisinde yürümeyebilir. Nitekim her 

olayın kendine has özellikleri olduğu gibi her aşamayı etkileyen farklı faktörler de bulunmaktadır.  

 

Şekil 3: Kapasite Geliştirme Döngüsü 

 

Kaynak: (CADRI[web], 2012: 12): 

 

Şekil: 3’te verilen kapasite geliştirme döngüsü incelendiğinde, 1. adımda paydaşlarla kapasite geliştirme 

çalışmaları yapmak üzere anlaşma sağlanması gereği görülmektedir. Paydaşlar ile sağlanacak konsensüs, bu 

çalışmanın başarısını ve geleceğini etkileyecek kilit role sahip adımdır. Yoksa bir kapasitenin veya bir kurumun 

bir kapasitesinin arttırılmasına karşılık, diğer kurumda gelişme sağlanmayınca çalışma boşa gidecektir. 2. 

adımda durum değerlendirilmesi bulunmaktadır. Bu aşamada ilk olarak mevcut kapasitenin belirlenmesi, 

yapılacak geliştirme çalışmasının gerekliliği, hangi kapasitelerin geliştirilmesi gerektiği vb. konular 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bir bakıma geliştirme çalışmasının tanımlandığı aşama denilebilir. 3. adım, 

geliştirme çalışmanın hangi alanlarda ve hangi yönde yapılacağı, bu çalışmanın boyutları, bütçenin belirlenmesi 

vb. çalışmaların yapıldığı aşamadır. Kısaca, yapılacak geliştirme çalışmasının formüle edilerek belirlenmesi 

aşamasıdır. 4. adım, belirlenen çalışmanın uygulanması aşamasıdır. 5. adım ise yapılan uygulamanın ve elde 

edilen sonuçların değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu adımda istenen başarının elde edilip edilmediği 

değerlendirilerek olumsuzluk durumunda döngünün yeniden işletilmesi sağlanmaktadır. 
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3. DÜNYADA RİSK AZALTMA VE KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

20. yüzyıl, ne yazık ki, insanlığın afetlerden, felaketlerden, savaşlardan vb. olaylardan en çok zarar 

gördüğü bir yüzyıl olarak tarihe geçmiştir. Nitekim meydana gelen deprem, kasırga, tusunami, teknolojik kaza 

ve savaşlarda milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, çevre tahribatları oluşmuş, çok büyük ekonomik kayıplar 

ve ciddi hasarlar meydana gelmiştir. Hatta bu dönemde başlayan küresel ısınma, iklim değişikliği vb. 

felaketlerin etkileri devam etmektedir. Bunun yanında son dönemde kuraklık, açlık, yoksulluk ve salgın 

hastalıkların afet olarak değerlendirilmeye başlanmasıyla birlikte ortaya daha vahim bir tablo çıkmıştır. 

Afetlere sürekli maruz kalan gelişmiş bazı ülkeler afet yönetim sistemlerini ve kapasitelerini geliştirerek 

afetlerin olumsuz etkilerini azaltmada nispeten başarılı olurken az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin afet 

yönetimi sistemlerinin zayıflığı ve kapasite yetersizliğinden dolayı afetlerden çok daha fazla etkilenmektedir. 

Bu durum karşısında 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının bir dizi 

çalışma yaptığı görülmektedir (UNISDR, 2017).  

İlk olarak 1971 yılında BM genel sekreteri adına görev yapacak, doğal afetlerin önceden tahmin 

edilmesi, kontrol ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları yapmak ve üye devletlere önleyici planlar 

hazırlama aşamasında tavsiyelerde bulunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Afet Yardım Ofisi (The United 

Nations Disaster Relief Office [UNDRO]) kurulmuştur. Bu ofisin yaptığı çalışmalar sonucunda, 1980’li yıllarda 

yara alma politikaları sorgulanmaya başlanmış, afetlerin önlenmesi ve/ veya etkilerinin azaltılabilmesi için 

uluslararası işbirliğinin geliştirilmesinin gerekliliği, kapasite geliştirilmesi ile bilim ve teknolojinin afet 

zararlarının azaltılması için yoğun şekilde kullanılması gerektiği görüşleri ağırlık kazanmıştır. Bu amaçla 1989 

yılında BM tarafından 1990- 1999 yılları “Uluslararası Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı” olarak ilan 

edilmiştir.  

BM ilerleyen tarihlerde de bu konuya önem vermiş ve 1994 yılında Japonya’nın Yokohama kentinde 

yapılan 1. Doğal Afet Zararlarının Azaltılması Dünya Konferansı’nda “Daha Güvenli Bir Dünya için Yokohama 

Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturulmuştur. Bu plan ile risk analizinin gerekliliği, afet sonrası yapılacak 

çalışmalara olan ihtiyacın azaltılmasında afetlerin önlenmesi, hazırlık ve risk azaltma faaliyetlerinin öncelikli 

öneme sahip olduğu, sürece daha geniş katılımın sağlanması, eğitim ve öğretim ile kapasite geliştirme 

çalışmalarına önem verilmesi gibi prensipler ortaya çıkmıştır. Belirlenen bu prensipler, sonraki on yıla 

damgasını vurmuş ve bir bütün olarak afet yönetimi politikalarının uygulanmasına da rehberlik etmiştir 

(Balamir, 2007: 2). 

1999 yılında United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) kurulmuş ve risk 

azaltma ile ilgili tüm çalışmaları yapmakla görevlendirilmiştir. Yokohama Stratejisi ve Eylem Planı’nın 

ardından 2005 yılında Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen 2. Afet Zararlarının Azaltılması Dünya 

Konferansı’nda 2005- 2015 yılları arasında afetlerin sebep olduğu zararların azaltılmasını amaçlayan Hyogo 

Çerçeve Eylem Planı (HÇEP) hazırlanmıştır. 

Afet risklerinin azaltılması için bir eylem planı niteliği taşıyan HÇEP, 3 stratejik hedef ve 5 öncelikli 

eylem planlarından oluşmaktadır. Stratejik hedefleri; a) afet riskleri göz önünde bulundurularak her seviyedeki 

sürdürülebilir kalkınma plan, program ve politikalarıyla daha etkili entegrasyon sağlanması, bunlar sağlanırken 

özellikle afetlerden korunma, hafifletme, hazırlık ve savunmasızlığın azaltılması üzerinde durulması. b) her 

seviyede kapasite, mekanizma ve kurumun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, özellikle toplumsal düzeyde 

sistematik olarak afetlere karşı toplumsal elastikiyetin geliştirilmesi için katılımın sağlanması. c) afet risklerinin 

azaltılması yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve iyileştirme programlarına sistematik olarak uygun 

hale getirilmesi şeklindedir. Dikkat edilirse Yokohama stratejisinde olduğu gibi HÇEP’de kapasite geliştirme 

anlayışı üzerinde önemle durmaktadır (UNISDR, 2005: 3- 4). 

Son olarak 14- 18 Mart 2015 tarihinde Japonya’nın Sendai kentinde Afet Risklerinin Azaltılması 3. 

Dünya Konferansı’nda “Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi” kabul edilmiştir. 2015- 2030 dönemini kapsayan 

bu çerçeve, Yokohama ve HÇEP ile elde edilen deneyimler üzerine çizilirken bu belgelerden farklı olarak 



dönem sonuna kadar gerçekleştirilmesi için somut ve sayısal hedefler belirlemiştir. Başta afet zararlarının 

azaltılması olmak üzere mevcut risklerin azaltılması, yeni risklerin önlenmesi ve böylelikle afetlere karşı 

dirençliliğin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmanın yolu, dezavantajlı durumda olan az gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelere uluslararası işbirliği yoluyla destek sağlanması dahil olmak üzere, uygulama kapasitesi 

ve yeteneğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır (www.docplayer.biz.tr). 

4. AFET YÖNETİMİNDE SORUMLULUK ALMA 

Bir felaket, bir topluluğun veya toplumun işleyişini ciddi biçimde bozan ve toplumun veya topluluğun 

üstesinden gelmek için kendi kapasitelerini de zaman zaman aşan insan kaybına, maddi, ekonomik veya 

çevresel kayıplara neden olan ani ve sarsıcı bir olaydır. Bununla birlikte oluşacak hasardan doğacak 

sorumluluğu sadece doğal sebeplere veyahut mücbir nedenlere yüklemek doğru değildir. Hatta afetlerin doğallık 

yönü olduğu gibi insan eliyle üretilen afetler de vardır (Keleş, 1980:39). Bu açıdan kapasitenin doğru 

kullanılamaması afet risklerini doğru tanımlayamama, afet sonrası hasar tetkiklerinde yetersizlik gibi sebepler, 

sorumlu sosyal politika anlayışı çerçevesinde; aşağıda kısaca özetlenebilecek bir sorumluluk denklemi 

sağlamaktadır. 

 

Şekil 4: Afet Yönetiminde Sorumluk- Afetle Başa Çıkmada Kapasite Açığı Dengesi 

 

 

Yukarıdaki denkleme göre; savunmasız insanlar ancak içinde tehlike olan durumlara maruz kaldığında 

bir felaketle yüz yüze gelmektedir. Başka bir değişle tehlike ve risk faktörleriyle savaşmak savunmasız grupları 

koruma siyasetinin önceliği arasındadır. Aynı sebeple, tehlikelerin boyutunu, güvenlik açığının ve olası risklerin 

olumsuz sonuçlarını azaltamamanın birleşimi, tersten okunduğunda birtakım felaketlere de sebep olabilir. Hasar 

sorumluluğunun kime yükleneceğinin önceden belirlenmesi, kapasite açığını gidermede önemli bir adımdır. Bu 

sebeple afetin yayılım düzlemi için öngörüde bulunmak ve kapasite açığını gidermek; yapılması gerekenlerin 

diğer kanadını meydana getirmektedir. Afet yönetiminde sorumluluk tayini, bir arada afete etki eden etmenlerin 

birlikte değerlendirmesi sorumluluğunu da gerektirmektedir. Gelecekte insani yardımın nasıl şekilleneceği, 

iklim değişikliği, plansız kentleşme, gelişmemişlik / yoksulluk ve bulaşıcı hastalık tehdidi gibi çeşitli riskler, 

belirgin örnekler olarak verilebilir. Bu birikimli ve bütünleşen faktörler, sorumluluk sahibi tarafların sayısını 

arttırdığı gibi, felaketlerin sıklığının, karmaşıklığının ve ciddiyetinin artmasına da neden olmaktadır. Birçok 

doğal afete ilişkin politika geliştirilirken, sorumluluğun hangi kamu kurumuna ait olduğuna ilişkin 

belirsizliklerde söz konusu olabilir. Bununla beraber, bilinçlendirme faaliyetleri için kamusal eğitim kuruluşları, 

çevreye bağlı felaketler için çevre politikaları sorumluları, toplum sağlığı felaketleri için kamu sağlığı ve genel 

sağlık siyaseti planlamacıları başta gelen ulusal düzeydeki sorumlular olacaktır. Buna ilaveten yerel düzeyde 

afete bağlı krizle mücadele edecek sorumluluğun tarifinde kamu kesiminde hangi tarafların önde geleceği, afet 

yönetim mevzuunda oldukça önemli bir husustur. Belediye başkanı, itfaiye, tıbbi ve beledi hizmetlere katkı 

sağlayan diğer kuruluşlar, güvenlik birimleri bu tarafların en önemlileridir (Arca, 2012).  
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Belediye Başkanı; yerelde adet yönetiminden sorumlu başlıca aktörlerden biridir. Belediye başkanı, afet 

yönetimine uzun dönemli planlama yapma, afette yanıt ortaya koyma çabasının sorunsuz bir şekilde devam 

etmesini sağlama gibi hususlar için hem siyasi hem de idari düzeyde birinci derecede sorumludur. Afet yönetim 

ekibini oluşturan çeşitli kamu hizmetlerinin temsilcilerini belirli dönemlerde bir araya getirir ve fikir birliği 

sağlama hususunda toplar. Belediye meclisi, belediye başkanının hem idari hem de siyasi sorumluluğu göz 

önüne alındığında, tamamlayıcı bir diğer organ olup afet yönetiminde müdahale çabasının etkin kılınması için 

yerel irade ve genel yönetimin harekete geçmesine hizmet etmektedir. Nitekim, Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu (5902 Sayılı), afet yönetiminde belediye başkanının 

görev ve sorumluluğunu doğrudan tanımlayan ilk yasal kaynaktır. Yasa, belediye yönetimlerinin özellikle 

proaktif görev alama yani önleyici ve tedbir alma sorumluluğuna vurgu yapmıştır. Özellikle afet yönetiminde 

hazırlık ve tedbir alma sürecinde belediyelerin finansal rol alma boyutu üzerinde durulmuştur (Koç, 2013). Bu 

bağlamda “…….. en son yıl bütçe giderinin en az yüzde biri oranında bu idarelerce, Başkanlıkça uygun görülen 

afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırım projeleri için harcama yapılır.” 

ifadesi, doğrudan, büyükşehir belediyelerini bu alana seferber etmiştir.  

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun teşkilat yapısı da aynı kanun dahilinde 4 nolu kanun 

maddesi ve devamı maddelerde şekil verilmeye çalışılmıştır. Burada deprem danışma kurulu, başkanlık 

yapılanması, müdahale daire başkanlığı, iyileştirme daire, sivil savunma daire, deprem daire, yönetim hizmetleri 

daire, strateji geliştirme daire, bilgi sistemleri ve haberleşme daire başkanlıklarının sorumlulukları tarif 

edilmiştir. Söz konusu görev tarifine ait temsili gösterim, aşağıdaki şekil yardımıyla daha net görülebilir.  

Şekil 5: Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afette Sorumluluk Alacak Başlıca Birimler 

 

  



Ayrıca, kurul için, hukuk müşavirliği, çalışma gruplarının işleyişi, düzenleme yetkisinin kullanımı, etüt 

proje yaptırma, koordinasyon birimi gibi yardımcı yapılarında 17 nolu maddeye değin işleyişi tarif edilmek 

istenmiştir. 18 nolu ve 19 nolu maddeler ise taşra birimlerinin işleyişine yönelik il afet ve acil durum 

müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin yapısını ve görevlerini tarif 

etmiştir. 

Yangın hizmetlerinin kritik önemi ve çoğu afet vakasında yangın riski doğduğundan yangına tepki 

veren itfaiye örgütü gibi kuruluşların alacağı sorumluluk artmaktadır. Yangın hizmeti, afet tepkisinin pek çok 

yönden yerel yönetimler için temelini oluşturuyor. İtfaiye, tepki çabasının en başta operasyonel yönetimi ile 

yükümlüdür. Felaket alanlarında meydana gelen hemen her şey onun yetkisine girer. Afet yönetim ekibinin bir 

üyesi olarak, itfaiyeci; ilk olarak ekibin kararlarını uygulamaya geçirir. Acil servislerin çalışmalarını, rasyonel 

afet yönetimi için ilk olarak itfaiye ekibi yönlendirir ve koordine eder. Felaket sahasında, itfaiyenin yine ilk 

görevi insanları ve hayvanları kurtarmaktır. İtfaiyeciler yangını kimin çıkardığı ve tehlikeli maddelerin ne 

düzeyde salınıp nüfuz ettiğini bulmak için testler de yapmak durumundadır. İçeriği türevleşen bölgesel 

kazalarda sağlık ekiplerinin alacağı rolün ehemmiyeti üçüncü sırada görülebilir. Felaket sonucu yaralanan 

birinin, mümkün olan en kısa zamanda tıbbi yardıma ihtiyacı olacaktır. Ambulans polikliniğe genellikle ilk 

yardımı sağlayacak ve yaralıları istikrara kavuşturacak gerektiğinde hemen hastaneye kaldıracaktır (Karaman, 

2016). 

Polis hizmetleri, afet durumunda genel krizine bağlı durumlarda asayişi sağlamanın yanında; yangın ve 

ambulans hizmetlerinin işlerini yapmasını sağlayacaktır. Felaket alanını ilk olarak kordonla kapatacak, trafiği 

doğrudan yönetecekler ve felaket bölgesi çevresinde bazen karantina benzeri bir güvenlik bölgesi kuracaklar. 

Kurbanlar belirlenemiyorsa, polis, geçici olarak toplanan uzmanlardan oluşan afet tanıma ekibini 

görevlendirebilecektir. Bu uzman ekip, çalışmalarını birbirleriyle istişarelerde gerçekleştirmek durumunda 

kalacaktır. Polis kuvvetlerine bu faaliyetlerine yardımcı olacak diğer kolluk birimi silahlı kuvvetler bağlı alt 

birimler olabilmektedir. Türkiye için bu birimlere jandarma teşkilatı örnek olabilmektedir. Jandarma bir felakete 

yanıt verebilmek adına askeri personeli görevlendirmekte, bu birimler silahlı güçleriyle, bölgenin 

boşaltılmasına, kaosun önlenmesine, yangın söndürme, yağmalama gibi durumlarda yardımda bulunmaya 

yetkilidir. Afet ortaya çıktıktan sonra hangi birimlerin genel hatlarıyla ne tip sorumluluk aldığını tespit etmede 

diğer detaylara da göz atmak faydalı olacaktır. Beledi hizmetlerin önemi tüm bu birimlerin aktif katılımında 

yine ilk sırada gelmektedir. Belediye teşkilatı, yiyecek ve geçici barınak sağlamak gibi fonksiyonların 

görülmesinde ilk görev alan birimdir. Bununla birlikte psikolojik bakımdan sigorta hasar tespitleri gibi işlevlerin 

görülmesine de yardım etmektedirler. Yerel düzeyde su otoriteleri belediye teşkilatıyla koordineli çalışması 

gereken diğer birimler olarak önde gelen sorumluluk sahibi kuruluşlardır. Patlama esnasında çıkan yangınların 

yayılmaması için ivedilikle söndürülmesi, şiddetli yağışa bağlı sel baskınlarında su tahliyesi gibi görevlerin 

üstlenilmesi genellikle su otoritelerinin üzerinde olmaktadır. Tüm bunlara ilaveten, kıyı ve sahillerde ortaya 

çıkan afet durumlarında sahil güvenlik güçleri, yaralıların tedavisi durumunda Kızılay gibi yardım örgütleri, 

ayrıca arama kurtarma faaliyetleri için gönüllü Akut gibi kuruluşlar ile kurtarma konusunda özel eğitim almış 

K-9 gibi köpekli arama timleri ve barınma, giyecek ve yiyecek sağlama gibi hizmetlerde yardım etmeye yönelik 

diğer sivil toplum kuruluşları burada hatırlanması gereken sorumluluk paylaşan unsurlardandır (Uğurlu, 2003: 

205).  

5. TÜRKİYEDE AFET AZALTMA VE KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 

Tarih boyunca dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta deprem olmak üzere yıkıcı ve hasar verici çok 

sayıda afet meydana gelmiştir. Son olarak 1999 yılında Marmara bölgesinde meydana gelen depremlerde 

bilanço gerçekten çok ağır olmuş, 17.000’den fazla insan hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmış ve 

binlerce bina yıkılmış veya hasar görmüştür. Yurdun ve dünyanın hemen her yerinden insanlar ve kurum veya 

kuruluşlar yardıma gelmiştir. Bu afet ile birlikte afet yönetimi sistemimizde aksaklıklar ve yanlışlar ortaya 

çıkmıştır. Bunların düzeltilmesi için yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde 1999 Marmara depremlerinin afet 

yönetimi sistemimizde bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkündür. Bu tarihten sonra yaşanan tecrübeler 

ve uluslararası gelişmeler ışığında afet yönetimi sisteminde kapasite geliştirme anlayışına uygun birçok 

değişiklik, değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Başta yasal düzenlemeler, afet yönetiminden sorumlu kurumlar, 

uygulama, alt yapı, teknik donanım vb. alanlarda ciddi değişiklikler meydana gelmiştir.  



Bu kapsamda ilk olarak yasal düzenlemeler ve afet yönetiminde sorumlu kurumlar ile bunlarda yapılan 

yapısal değişikliklere bakmak gerekmektedir. Türkiye’de 2009 yılına kadar afet yönetimi sisteminde çok başlı 

bir yönetim ve uygulama çeşitliliği yaşandığı söylenebilir. Ancak 29.05.2009 tarih ve 5902 sayılı “Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ile Başbakanlığa bağlı AFAD’ın 

kuruluşu afet yönetimi sistemimizde yaşanan çok başlılığı ortadan kaldırmıştır. Daha önce afet yönetim sürecini 

işleten Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına 

bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü gibi 

kurumların yetkili olduğu çok başlı ve karmaşık bir yapı mevcut iken, AFAD’ın kurulmasıyla bu kurumlar 

kaldırılmış ve bu kurumların tüm görev, yetki ve sorumlulukları AFAD’a devredilmiştir (5902 sayılı kanun 

geçici 2. madde). Bu bağlamda afet ve acil durum ile sivil savunmayla ilgili tüm işlerden sorumlu ve 

koordinatör birim olarak AFAD’ın görevlendirilmesi ile birlikte çok başlılık ortadan kaldırılmıştır (Bulut ve 

Kara, 2016). 

5902 sayılı yasa ve 2013 yılında çıkarılan 2013/5703 sayılı yönetmelik bağlamında yeni oluşturulan afet 

yönetiminde yer alacak kurullar konusunda da değişiklik yapılmıştır. Sistemin en üst karar merci Afet ve Acil 

Durum Yüksek Kuruludur. Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında ilgili 

Bakanların katılımıyla toplanan kurul, afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan, program ve raporları 

onaylamakla görevlidir. İkinci olarak afet ve acil durum hâlleriyle ilgili tüm çalışmaları değerlendirmek, bunlara 

ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak, denetlemek, bu süreçte kurum ve kuruluşlar ile 

STK’lar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında ve ilgili 

bakanlıkların müsteşarlarının katılımıyla oluşan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. 

Başkanlık düzeyinde ve depremle ilgili konularda yetkili Deprem Danışma Kurulu da kurulmuştur. Bu 

kurulların yanında koordinasyon ve bilgi akışını sağlamak üzere Başkanlık ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetim Merkezi olmak üzere süreçte yer alan tüm bakanlık ve diğer kurum ve kuruluşların afet ve acil durum 

yönetim merkezleri oluşturulmuştur (5902 sayılı yasa ve 2013/5703 sayılı yönetmelik metni, 

mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). 

Ayrıca, 2011 yılında Afet Risklerinin Azaltılması Platformu adıyla, toplumun afetlere duyarlılığını 

artırmak ve risk azaltma çalışmalarında sürekliliği sağlamak, risk azaltma prensibinin her düzeyde plan, politika 

ve programlarda dikkate alınmasını sağlamak üzere ihtiyaçları belirlemek, uygulamaları izlemek ve 

değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu platform, AFAD Başkanının başkanlığında, 

çeşitli kamu kurum ve kuruluşu, üniversiteler, mahalli idareler, basın yayın kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil 

toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşmaktadır.  

AFAD merkez örgütlenmesi 8 hizmet birimi ve hukuk müşavirliğinden oluşurken taşra teşkilatı illerde 

valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden1 (AADM) oluşmaktadır. Ayrıca Başkanlığa uygun 

göreceği illerde (çevresindeki illeri kapsayacak ölçüde) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik 

Müdürlükleri2 kurma yetkisi verilmiş ve bu yetki kapsamında 11 il’de (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, 

Sakarya, Erzurum, Diyarbakır, Samsun, Afyonkarahisar ve Van) Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik 

Müdürlükleri kurulmuştur. Yerel düzeyde koordinasyon sağlayacak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon 

Kurulu (İAADKK) ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (İAADYM)’de kurularak yerel düzeyde 

koordinasyon ve işbirliği konusu geliştirilmeye çalışılmıştır (5902 sayılı yasa ve 2013/5703 sayılı yönetmelik 

metni, mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). 

Aslında bu yasal değişiklik ve yeniden yapılanma, afet yönetimi sistemimizde basit bir mevzuat ve 

yapısal değişikliğin çok ötesinde etkilere sebep olmuştur. Afet yönetimi sistemimiz, afet meydana geldikten 

sonra müdahale, iyileştirme ve eski hale döndürme çalışmalarına odaklı bir yönetim anlayışından, afet öncesi 

                                                            
1 5902 sayılı kanunun 18. maddesinin ilk şekline göre, İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlükleri, 20/2/2014 tarih ve 6525 sayılı yasa ile 18. Maddesinde yapılan değişiklikle Başkanlığın taşra örgütlenmesi 

haline getirilmiştir (5902 sayılı yasa metni, mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2016; Özmen ve Özden, 2013: 21). 
2 5902 sayılı kanunun 19. maddesinin ilk şeklinde bu birlik müdürlüklerinin ismi Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik 

Müdürlükleri iken 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı yasa ile Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

şeklinde değiştirilmiştir (5902 sayılı yasa metni, mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2016). 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/


hazırlık ve zarar azaltma, afet sırasında tepki ve müdahale ile afet sonrasında iyileştirme dönemlerini kapsayan 

bir yönetim süreci haline gelmiştir. Daha anlaşılır bir ifade ile belirtmek gerekirse bu değişiklik ile afetlere ve 

afet yönetimine bakış açımız değişmiş ve afet yönetimi tüm dönemleri içine alan bir süreç şekline evrilmiştir 

diyebiliriz (Bulut ve Kara, 2016).  

Nitekim, özellikle 1999 Marmara depreminde kurum ve kuruluşlar ile yardıma gelen yerli ve yabancı 

kişi veya STK’lar arasında koordinasyonsuzluk ve iletişimsizlik yaşanmasının yanında, yasal olarak yapılması 

zorunlu olan planların güncel olmadığı, yapılmadığı ya da yapılan planların kağıt üzerinde kaldığı gerçeği 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 18/12/2013 tarihli 28855 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2013/5703 sayılı 

“Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmış ve 5902 sayılı yasa ile yeniden 

yapılandırılan afet yönetimi sistemine uygun düzenlemeler yapılmıştır. Bu adı geçen yönetmeliğe göre farklı 

kurumların sorumluluğunda olan planlama, koordinasyon, işbirliği, iletişim, eğitim, tatbikat vb. gibi afet ve sivil 

savunma ile ilgili işler yeni anlayış çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). 

Adı geçen yönetmelik ile birlikte stratejik belge niteliğinde olan ve afet ile ilgili işlerin nasıl 

yürütüleceğini gösteren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) 2013 yılında yayınlanmış ve yerel düzeyde her 

ilin ve her kurumun bu belge ile entegre planlarını yapmaları ve uygulamaları istenmiştir. Bu yönetmelik önceki 

yönetmelikte sınırlı düzeyde belirlenmiş olan hizmet grupları ile iş gördürme yöntemini geliştirerek, yapılması 

gereken tüm işleri 26 hizmet grubuna paylaştırmıştır. Bu anlayışa göre her hizmet grubunda işin asıl sorumlusu 

olan ana çözüm ortakları ve yardımcı olarak destek çözüm ortakları görevlendirilmiştir. Bu bağlamda AFAD 

koordinesinde grup içi ana çözüm ortağı ile destek çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşların birlikte çalışmasını 

sağlayacak uygun ortam oluşturulmuştur. Bunun yanında işbirliği, koordinasyon ve güncel bilgi akışının 

sağlanması için belli aralıklarla toplantı, eğitim ve tatbikat faaliyetleri zorunlu hale getirilmiştir. Burada temel 

kaldıraç olarak kapasite geliştirme görülmüş ve sistemde süreklilik veya başka bir anlatımla sürdürülebilirlik 

sağlanmaya çalışılmıştır (AFAD, 2013; Bulut ve Kara, 2016; mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).  

Afetlere karşı risk azaltma veya kapasite geliştirme çalışmaları içerisinde özellikle kentsel alanların afet 

riski göz önünde bulundurularak planlanması, yerleşim yerlerinin afetlere dayanıklılığının arttırılması, dayanıklı 

olmayan yapıların veya yerleşim yerlerinin yenilenmesi çok önem arz etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’de de 

bazı çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak sigorta sisteminde yapılan değişiklikleri örnek olarak göstermek 

mümkündür. 1999 Marmara depremleri sonrası uygulanmaya başlanan Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ve 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 2012 yılında çıkarılan 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile yeni bir 

yasal çerçeveye kavuşturularak uygulama alanı genişletilmiştir. Yeni kanunla birlikte; tapu ve konut kredisi 

işlemlerine ek olarak elektrik ve su abonelik işlemlerinde de ZDS kontrolüne başlanmış ve diğer doğal afetler 

içinde DASK tarafından teminat sunulması mümkün kılınmıştır (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).  

Bu alanda yapı denetim alanında yapılan değişiklikleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

2001 yılında çıkarılan 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile yapı denetimlerinin özel sektör eliyle yapılması 

yasal zemine oturtulmuş ve ilk şekliyle 19 pilot il’de uygulanırken 2011 yılından itibaren 81 ilde uygulanmaya 

başlanmıştır (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). Ayrıca kentsel dönüşüm ile ilgili de bazı değişiklikler 

yaşanmıştır. Özellikle 5393 sayılı Belediye Kanunu hem Büyükşehir Belediyesine hem de Büyükşehir İlçe 

Belediyesine kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri yürütme yetki ve sorumluluk vermesi (5393 sayılı kanun 

madde 73) açısından önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). 

Ayrıca, sağlıklı kentleşmenin sağlanabilmesi için aynı kanunun 69. maddesinde “…arsalar üretmek; 

konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu 

arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve 

gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir” denilerek belediyeler hem yetkilendirilmiş 

hem de görevlendirilmiştir (mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). 

Kentsel dönüşüm alanında değerlendirilebilecek başka bir gelişme ise, 2005 yılında 5366 sayılı 

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanunundur. Nitekim bu kanun ile “… yıpranan ve özelliğini kaybetmeye yüz tutmuş; kültür ve 

tabiat varlıklarını koruma kurullarınca sit alanı olarak tescil ve ilan edilen bölgeler ile bu bölgelere ait koruma 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/


alanlarının, bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, bu bölgelerde konut, ticaret, 

kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabiî afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve 

kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması” amaçlanmıştır 

(mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017). 

Kentsel dönüşüm alanında yaşanan son gelişme 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki 

Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile yaşanmıştır. Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki 

riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli 

yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek 

amacıyla çıkarılan bu kanun ile afet riski altında bulunan yerlerin yenilenmesi için yasal zemin oluşturulmuştur 

(mevzuat.basbakanlik.gov.tr/, 2017).  

Türkiye’de afet yönetimi organizasyonu ve kriz yönetimine dair temel mevzuat kaynakları kanunlar ve 

yönetmelikler şeklinde gruplanabilir. Aşağıdaki tablo, afet yönetiminde başlıca yasal düzenlemeleri 

göstermektedir. 

Tablo 1: Türkiye’de Afet Yönetimi Üzerine Başlıca Mevzuat Kaynakları 

AFET YÖNETİM MEVZUATIMIZDA YER ALAN BAŞLICA YASALAR 

 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 

 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair 

Kanun 

 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 

 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu 

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

AFET YÖNETİM MEVZUATIMIZDA YER ALAN BAŞLICA YÖNETMELİKLER 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Aday Memurlarının Yetiştirilmesine Dair Yönetmelik 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 

 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği 

 Afet Ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği 

 Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği 

 Geçici Koruma Yönetmeliği 

 Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmelik 

 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 

 Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında 

Yönetmelik 

 Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik 

 Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik 

 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi Yönetmeliği 

 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

 Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik 

 Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin 

Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik 

 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

 Sığınak Yönetmeliği 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sınav, Atama, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 

 İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri ile Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri Norm Kadro 

İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/
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 Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik 

 Türk Arama Ve Kurtarma Yönetmeliği 

 Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği 

 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

 Sivil Savunma Hizmetlerinde Askeri İşbirliği Yönetmeliği 

6. HATAY İLİNDE YAPILAN KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ İNCELEMESİ 

Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na göre; ülkemizde afete en fazla maruz 

kalan iller, afetzede sayısı açısından bakıldığında Kocaeli, Erzurum, Bingöl, Sakarya, Düzce, Van, Yalova, 

Muş, Adana ve Diyarbakır olarak ifade edilmektedir. Hatay bu iller arasında değildir. Yine Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı en fazla can kaybına yol açan doğal felaketin deprem olduğu varsayımından yola çıkarak 

bu sıralamayı yapmıştır. AFAD verilerine göre; olay frekansına göre değerleme yapıldığında; afetten en çok 

etkilenen illerin Erzurum, Trabzon, Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ve Artvin 

olarak sıralandığına şahit olunmaktadır. Birinci derece jeolojik açıdan riskli deprem bölgesinde yer almasına 

rağmen Hatay her iki değerlendirmede de bu gruba dahil edilmemektedir. Afetlerden en az etkilenen illerin 

başında Kırklareli gelmekte ve onu, Edirne, Kilis ve Tekirdağ izlemektedir (Çalışır ve Akyol, 2016). Bu 

değerlendirmeye sebep olan başlıca faktör ise jeolojik risk grubunda bu illerin alt sıralarda yer alıyor olmasıdır. 

Oysa ki, jeolojik risklere rağmen iyi bir koordinasyon ve afet risk yönetimi faaliyeti ile yüksek riskli illerin de 

yönetim açısından en az etkilenecek iller grubuna çekilmesi mümkün olabilecektir.  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hatay için de bir afet riski profili çıkarmıştır. Söz konusu 

profil 81 il dahilinde çıkarılmış olup Hatay ile ilgili il Müdahale Planı, 2016 yılı itibariyle internet sayfası 

üzerinden henüz paylaşıma açılmamıştır. Başkanlığın afetsel risk değerlendirmesine göre;  

*“Hatay ili 1. derecede tehlikeli deprem bölgesindedir. Doğu Anadolu ve Ölüdeniz Fay 

Sistemleri’nin birleştiği bölgede yer alan Hatay’da tarihsel dönemde çok büyük yıkıcı 

depremlerin meydana geldiği kayıtlara geçmiştir.  

*Bölgeyi etkileyen son büyük deprem 1872 M=7.3 depremi olup 21. yüzyılda 1921 

M=5.5 İskenderun Körfezi, 1951 M= 5.7 İskenderun ve 1997 M=5.5 Antakya olacak 

şekilde orta büyüklükte depremler meydana gelmiştir.  

*Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yer alan Hassa, Kırıkhan, İskenderun ve Belen 

ilçelerinde heyelan olayları gözlenmektedir.  

*Kaya düşmesi olayı Doğu Anadolu fay zonu üzerinde yer alan Belen, Hassa, Kırıkhan 

ve İskenderun ilçelerinde gözlenmektedir.  

*Su baskını olayları, Asi havzasında yer alan Hatay’da en fazla Reyhanlı, Kırıkhan ve 

İskenderun ilçelerinde yağışlara bağlı olarak gelişmektedir. 08.06.1998 ve 09.05.2001 

yıllarında aşırı yağışlar sonucu meydana gelen su baskını ve heyelan olayları Bölgesel 

olarak bir çok Merkez ve ilçelerde yerleşim birimlerini etkilemiştir.” 

(AFAD.gov.tr[web], 2016) 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Türkiye için çıkardığı müdahale planına göre; Mersin, 

Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis; Hatay için birinci derecede destekte bulunacak iller 

olarak tarif edilmiştir. İl’e destek sunacak arama kurtarma birliği müdürlüğü ise Adana’dan yardıma 

gelebilecektir. İçel, Şanlıurfa ve Kayseri illeri ise ikinci dereceden destek sunabilecek iller olarak tarif 

edilmiştir. Öte yandan Adana’nın Gaziantep’in, İçel’in, Kahramanmaraş’ın, Kilis ve Osmaniye’nin ise birincil 

derecede yardım sunacak illere ait gruplarında Hatay yer almaktadır. Bu sebeple Hatay hem yardım lojistiği hem 

de tedbir alıcı uygulamalarda işbirlikçi projelere ağırlık vermesi gereken bir ilimizdir.  



Hatay’ın gerek kurumlar arası, gerekse iller üzerinden taşra birimleri arası koordinasyon plan ve 

sinerjisine ihtiyacı vardır. Bu bağlamda 2016 yılının Ekim ayı itibariyle İskenderun ilçesinde Kızılay Yerel Afet 

Müdahale ve Lojistik Merkezi kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve 

AFAD arasında gerçekleşen acil müdahale tatbikatları ise 2013 yılından bu yana sürdürülmektedir. Bu konuda 

birincil sorumluluğa sahip, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi yeni açılmış olup, 2015 yılından bu yana 

faaliyet göstermektedir.  

Oluşturulan kurumların uygulamada etkinlik sağlaması için kapasite geliştirmemesine de ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu ihtiyaç, Hatay’ın coğrafi özelliklerinden de kaynaklandığı söylenebilir. Nitekim Hatay, 

deprem bölgeleri haritasına göre 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Güneyden Ölü Deniz Fayı, 

güneybatıdan Kuzey Afrika Fayı ve kuzeydoğudan Doğu Anadolu Fayının kesiştiği bölgede yer almaktadır. 

Doğu Anadolu Fay Zonunun sismik bakımından en etkin yerlerinden biridir ve 250 yıllık periyotlarla 6- 6,5 

büyüklüğünde depremler yaşayacağı istatistiksel veriler ışığında söylenebilmektedir. Ayrıca Antakya-Arsuz- 

İskenderun her yıl güneybatıya doğru 5 mm kadar kaymaktadır (Hatay İl AADM, 2015: 25- 26). Hatay’da 

bugüne kadar elli civarında yıkıcı deprem yaşandığı tarihçiler tarafından kaydedilmektedir. Bunlardan en 

şiddetlileri M.S. 526 yılının 29 Mayıs günü öğle saatlerinde meydana gelmiş ve kentin tamamı yıkılırken 

binlerce kişi ölmüştür. İki yıl sonra 28 Kasım 528 de Hatay tarihinin en yıkıcı depremi olmuş ve neredeyse 

kentin tamamı yıkılırken binlerce kişi yaşamını yitirmiştir (Kaya ve Kıyılı, 2009: 404- 405). Ayrıca Hatay ve 

çevresinin zemini, Asi Nehri çevresinde yer alması ve Amik Gölü havzasına yakınlığından dolayı en zayıf 

(alivyon toprak) ve zayıf (çakıl, kum vb.) özellikleri göstermektedir. Bu bağlamda deprem açısından riskli olan 

Hatay, birçok afet açısından da riskli sayılabilecek bir zemin yapısına sahiptir. Nitekim sonuncusu 2012 yılında 

olmak üzere 1950 yılından itibaren günümüze kadar birçok sel ve su taşkını olayı yaşanmıştır (Korkmaz, 2006: 

57- 63; Özşahin ve Kaymaz, 2013: 2023- 2026). 

Heyelan- kaya düşmesi konusunda da riskli bir bölge sayılan Hatay’da son yıllarda 7 olay meydana 

gelmiş ve Hatay Türkiye sıralamasında 39’uncu sırada yer almaktadır (Özşahin, 2013: 56- 57). Ayrıca Hatay ili 

genelinin %39’u ormanlık alan ile kaplı olması ve bu ormanlık alanın %45’lik kısmının yangına çok hassas olan 

genç ormanlık alanlardan oluşması, orman yangını tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Hatay ili genelinde 

son on yıl içerisinde 511 orman yangını olayı meydana gelmiş ve 6667,63 Ha yanmıştır. Olay başına yanan alan 

Türkiye geneli için ortalama 4,11 Ha iken Hatay’da 13,04 Ha olarak oldukça yüksek bir düzeydedir (Öztürk, 

2015). Genel olarak Hatay ili özelinde 2015 yılında toplum düzeyinde yapılan çalışmalarda riski en yüksek afet 

tehlikeleri deprem, terör, sel ve su baskını ile göç olarak belirlenirken (Bulut ve Kara, 2015: 924), 2016 yılında 

İAADKK üyesi olan 65 farklı kurum temsilcisi düzeyinde yapılan başka bir çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Nitekim bu çalışmaya göre de riski en yüksek tehlikeler deprem, sel ve su baskını ile göç olarak 

tespit edilmiştir (Bulut ve Kara, 2016: 1060). 

Doğal afetlerin yanı sıra bölgede etkin olan terör ve Suriye savaşının da ciddi bir afet riski oluşturduğu 

söylenebilir. 2011 yılında Suriye’de başlayan olaylar ve iç savaş, Türkiye’nin Suriye sınırında bulunan Hatay’ın 

terör saldırıları riskini yükseltmiştir. Nitekim 12 Şubatta 2013 tarihinde Reyhanlı- Cilvegözü sınır kapısında 

yaşanan bombalı saldırı sonucu 14 kişi ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştır. İki ay sonra 11 Mayısta yine Reyhanlı 

ilçesinde çarşı merkezinde yaşanan iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi ölmüş ve 146 kişi yaralanmıştır. Son saldırı 

Türkiye tarihinde meydana gelen en kanlı ikinci terör saldırısı özelliği taşımaktadır (wikipedia.org., 2016).  

Suriye’de yaşanan olaylardan kaçan çok sayıda insan ülkemize sığınmıştır. Suriye sınırında olduğu için 

sığınmacı akınına uğrayan kentlerin başında Hatay gelmektedir. Hatay’da ortalama 350 bin civarında Suriyeli 

yaşamını sürdürmektedir.  

Hatay özelinde afet yönetimi kapsamında yapılan çalışmalara bakıldığında; ilk olarak il AADM 

tarafından mevzuat, TAMP ve HAMP gibi belgelere göre yapılması zorunlu olan işler yapılmaktadır. Sisteme 

dahil tüm paydaşlarla yılda birkaç defa toplantı, senaryo çalışması ve tatbikatlar yapılmaktadır. Paydaşların 

temsilcilerine afet ile ilgili eğitimler ve kurslar verilmektedir. Bunun yanında il AADM 2016 yılı içerisinde 

Serinyol mahallesindeki yeni binasına taşınmıştır. Ancak rutin çalışmalarının yanında Suriye’den Hatay’a 

yönelen göç ile ilgili işleri yerine getirmektedir. 2016 yılında il AADM tarafından yönetilen 6 adet çadır kentte, 

15 254 kişiye barınma ve beslenme yardımı yapılmaktadır. Bunun yanında gelişmelere göre Hatay’a doğru 

https://tr.wikipedia.org/


yaşanan insan akını günümüz itibariyle devam etmektedir. Acil ihtiyaçları il AADM tarafından karşılanan 

insanlar imkan dahilinde Hatay’da iskan edilmekte, imkan yoksa başka kentlerdeki daha uygun çadır kentlere 

sevk edilmektedir (afad.gov.tr, 2016; haberler.com, 2016). 

7. SONUÇ 

Günümüz afet yönetimi sürecinde en önemli konuların başında kapasite geliştirme gelmektedir. 

Kapasite geliştirme, sadece miktar arttırma çalışması değil, aynı zamanda yapılan işlerin etkinliğini içinde 

barındıran tüm kapasite değerlendirmelerini kapsayan bir süreç yönetimidir. Kapasite geliştirme içerisinde 

değişim ve dönüşüm süreçleri vardır. Yasal değişiklikler, eldeki mevcut olanakların günümüz teknolojisine 

uygun hale getirilmesi, yeni kapasite kaynaklarının oluşturulması, işbirliği ve koordinasyon becerilerinin 

güçlendirilmesi ve yeni ilişki ve iletişim ağlarının oluşturulması, toplumun afetlere hazır ve duyarlı hale 

getirilmesi, kişisel yetenekler, teknik bilgi, beceri vb. kapasite geliştirme kapsamında göz önünde 

bulundurulması gereken önemli parametrelerdir. 

Son dönemde önemi artan bu kavram, özellikle BM nezdinde yapılan tüm çalışmalarda üzerinde 

durulan bir konudur. Nitekim Yokohama ile başlayan Hyogo ve Sendai ile devam eden afet risklerini azaltma 

çerçeve antlaşmalarında sık sık vurgu yapılan kavramların başında gelmektedir. Uluslararası kamuoyunda 

oluşan bu gelişmelerin etkilerini ülkemiz afet yönetimi sisteminde de görmekteyiz. Özellikle 1999 yılında 

yaşanan Marmara depremleri ile başlayan süreçte çok sayıda yasal değişiklik ile birlikte strateji, plan, program 

yapılmış ve bu değişiklikler hayata geçirilmiştir.  

Bu değişim Hatay özelinde daha fazla kendini göstermektedir. Hatay’ın geçmişten itibaren sürekli 

olarak afet riskleri ile karşı karşıya kaldığı, Suriye iç savaşı sonrası bu afetlere bir de göç ve mülteci akının 

eklenmesi ve buna bağlı güvenlik sorunların oluşması Hatay’ı canlı örnek haline getirmektedir. Öyle ki, 

Hatay’daki durum ülkemiz kamuoyu tarafından izlendiği gibi uluslararası kamuoyu tarafından merakla 

izlenmektedir.  
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