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ÖN SÖZ

Sanayi devrimi ile başlayan, 21. yy. da baş döndürücü bir hızla devam eden 
gelişme sürecimiz doğayla olan ilişkimizi de çok farklı bir boyuta taşıdı. Dünya 
nüfusunun küçük bir bölümü bu gelişme ve onun getirilerinden yararlanırken, 
halen dünya nüfusunun %20’sinin içme suyu kaynaklarına erişimi, %25’inin elekt-
riği, %40’ının ise kanalizasyon sistemi yok. 820 milyon insan yetersiz besleniyor 
ve insanlığın yarısı günde 2$’dan az parayla geçinmeye çalışıyor. Başka bir ifade ile 
dünya nüfusunun beşte biri sanayileşmiş ülkelerde yaşarken, aşırı derece de üreti-
yor ve aynı oranda tüketerek büyük bir kirliliğe neden oluyor. Dünya nüfusunun 
beşte dördü ise gelişmekte olan ülkelerde, çoğunlukla fakirlik içinde yaşıyor.

Dünya üzerinde yaşayan herkes Batı dünyasında yaşayan biri kadar tüketiyor 
olsaydı, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için Dünya gibi tam üç gezegene ihtiya-
cımız olurdu. Gelişmenin getirisi adil bir şekilde dağıtıma sokulmazken, bedelleri 
herkes tarafından ödeniyor. 

İklim değişimi ve Küresel ısınma süreci dünyanın bir çok yerinde aşırı hava 
olaylarının (ekstrem) yaşanma sıklığını artırmaya başladı. Deniz seviyesi 200 yıl-
lık bir sürede yaklaşık 2 metreye yakın yükseldi ve çok farkında olmasak da "iklim 
mültecileri" kavramı artık bir realiteye dönüştü. 

Doğanın gerçekleri göz ardı edilerek inşa ettiğimiz yapılar, doğal süreçlerle 
etkileşmeye başlayarak çoğu zaman birer felakete dönüşüyor. Teknolojik gelişme-
ler temelde insanlığa daha rahat bir yaşam sunmayı vaat ederken insan ve doğa 
arasındaki hassas denge göz ardı edildiği için bugün felaketlere (teknolojik afetle-
re) neden olabilmektedir. 

Afetlerle mücadele etmek yerine afetlerle yaşamayı öğrenmek şu an için en 
mantıklı yol gibi görünmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek içinde afete dönüşe-
bilecek doğal yada beşeri süreçleri iyi tanımak gerekir. Elinizdeki kitabın temel 
yazılış amaçlarından biride budur. Bu alanda yazılmış birbirinden değerli bir çok 
bilimsel çalışma ilgili bölümlerde başvurduğumuz, yararlandığımız önemli kay-
naklardır. 

Bu kitap onbir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm afet ve risk kavramları 
üzerine odaklanmakta, doğal döngüsü içerisinde gerçekleşen olayların hangi ko-
şullar altında doğal afete dönüşeceği üzerinde durmaktadır. 

İkinci bölümde ise afet eğitimleri ve önemi üzerinde durulurken bu eğitimle-
rin nasıl olması gerektiği ve dünyadaki uygulamalardan örnekler sunulmaktadır. 
Örnek bir uygulama olarak ise depreme hazırlık için ilk 72 saatte yapılması gere-
kenler anlatılmaktadır. 



vi Afetler ve Afet Yönetimi

Üçüncü bölüm afetlerin öncesi ve sonrasında yapılması gereken çalışmala-
rı içermektedir. Dördüncü bölümde doğal ve beşeri afetlerle bunların direkt ve 
dolaylı etkileri incelenmektedir. Beşinci bölümde ise afetler ve sürdürülebilir kal-
kınma arasındaki ilişkiye yoğunlaşılmaktadır. Çünkü afetler aynı zamanda sürdü-
rülebilir bir kalkınma problemidir.  

Altıncı bölüm ise iklim değişikliği, meteorolojik afetler ve etkilerini içer-
mektedir. İklim değişmelerine ve küresel ısınmaya neden olan faktörleri, küresel 
ısınma ve iklim değişmesi sonucunda oluşabilecek afet karakteri kazanabilecek 
doğal ve beşeri unsurları, küresel ısınma ve iklim değişmesi sürecinde birey olarak 
sorumluluklarımızı kapsamaktadır.

Yedinci bölümde bazı doğal ve beşeri afetlere karşı doğru davranış biçimleri 
anlatılmaktadır. Afetlerin doğru geliştirilen davranışlarla yönetilebilen süreçler ol-
duğu vurgulanmaktadır. Sekizinci bölümde Türkiye’de ve Dünyada afet zararlarını 
azaltma çalışmalarından bahsedilmektedir. Çıkartılan yasalar ve yönetmeliklerin 
genel içeriklerini, zarar azaltma ile ilgili ülkemizde değişen yaklaşım tarzını, zihni-
yet dönüşümünü ve bu dönüşüme neden olan olayları, zarar azaltmadan sorumlu 
olan yerel yönetimleri bunların sorumluluklarını, değişen deprem yönetmeliğinin 
temel yaklaşımını içermektedir. 

Dokuzuncu bölüm afet yönetim döngüsü, modern afet yönetimi ve aşamala-
rıyla, risk ve kriz yönetimi kavramlarını içermektedir. Onuncu bölüm ise afet yö-
netiminde etik yaklaşım ve afet yönetiminde ki genel etik ilkeleri kapsamaktadır. 
Onbirinci bölümde ise afetlerle ilgili ortak bir dil geliştirebilmek adına  ise kısa bir 
afet terimler sözlüğü yer almaktadır. 

Elinizdeki bu kitap sadece konuya ilgi duyanlar için değil aynı zamanda gü-
venli bir yaşam isteğinde olan herkese yönelik olarak hazırlandı. İçeriği düşünül-
düğünde, Sınıf Öğretmenlikleri ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümlerinde "Afet ve 
Afet Yönetimi" derslerinde kullanılabilir olduğu görülecektir. Bu amaçla da kita-
bın içeriği ayrı bir sunum dosyası olarak da görselleştirildi. 

Lisans eğitimi döneminde,  lisansüstü çalışmalar için beni yönlendiren de-
ğerli hocalarım Prof. Dr Hamza Akengin ve Prof. Dr. Cevdet Yılmaz'a her zaman 
minnettarım. Arşivini benimle paylaşan Prof Dr. Mikdat Kadıoğlu ile kitabın 
kontrolü aşamasında oldukça titiz bir şekilde okumaları yapan Dr. Kenan Baş ve 
Reşat Bulut'a, Pegem Akademi yayınlarının çok değerli çalışanlarına da ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.

İskender DÖLEK



DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖN SÖZ 
Elinizdeki bu eserin ilk iki baskısı kısa sürede tükendi. Baskılar arasında geçen 

süre bizler için olduğu kadar, dünyanın başka yerlerinde yaşayan insanlar içinde 
oldukça  zor ve ilginç olayların yaşandığı bir döneme karşılık geldi. Ülkemiz bütün 
dünya ile birlikte Covid -19 salgını ile sarsılırken, Elazığ ve İzmir depremlerini 
yaşadı. Bu süreçte oldukça zorlu sınavlar verdik. Son olmasını dilesek de ülkemi-
zin doğal özelliklerinden dolayı gelecekte de bu tür zorlu sınavlarla karşılaşacağız. 
Bizler için önemli olan afetlere karşı dirençli, hızlı reflekslere sahip bir toplum inşa 
edebilmek. Ülkemizde afet denince depremler ilk akla gelse de bizlerin bölgesel 
farklılıklarımızı dikkate alarak yeni afet politikaları belirlememiz gerekmektedir. 
İzmir, Elazığ, İstanbul da yaşayanlar için depreme hazır olmak daha öncelikli iken 
Giresunda yaşayan için sel -taşkın, Ağrı'da yaşayan için çığ daha önemlidir. Bu 
nedenle oluşturulacak afet yönetim politikaları yerel farklılıkları önceleyen esnek 
bir yapıya sahip olmalıdır.

Teknolojinin hızla geliştiği, İnternet'in en önemli haberleşme araçlarından 
biri olduğu günümüzde bu teknolojik yeniliklerin artık Afetlerle yaşamayı öğren-
mede  etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Afetlere yönelik eğitimlerin 
bir bölümü, internet kullanan veri tabanları yada sosyal medya araçları üzerinden 
gerçekleştirmelidir. Bu platformlar etkin bir şekilde kullanılmalıdır.

Çocuklarımızın yaşadığı, eğitim gördüğü tüm yapıların her türlü afete daya-
nıklı yapılar olması geleceğimiz adına da büyük önem taşımaktadır.



KISALTMALAR

EMDAT : Uluslararası Afet Bilgi Bankası 

ICRC : İnternational Commite of the Red Cross - Kızılhaç

WHO : World Health Organization - Dünya Sağlık Örgütü

CRED :  Centre for Resarch on the Epidemiology of Disaster -  
Afet ve Salgın Hastalıklar Merkezi

EUR-OPA:  Avrupa Afet Yönetimi Anlaşması - Başlıca Doğal ve Teknolojik  
Afetleri Önleme, Koruma ve Yardım Örgütü İşbirliği Grubu

UNDP : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

WMO : World Meteorological Organization. Dünya Meteoroloji Örgütü

AFAD : Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı 

DMİ : Devlet Meteoroloji İşleri  

DSİ : Devlet Su İşleri 

STK : Sivil Toplum Kuruluşları 

DASK : Doğal Afet Sigortaları Kurumu 

RG : Resmi Gazete

KAME : Kurum Afet Müdahale Ekipleri 

SOP : Standart Operasyon Prosedürleri 

TAMP : Türkiye Afet Müdahale Planı  

OKS : Olay Komuta Sistemi  

GSYİH : Gayri Safi Yurt İçi Harcama 

STK : Sivil Toplum Kuruluşları 
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Bu bölümü bitirdiğinizde; 

•	 Afet ve risk kavramlarını, 
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öğreneceksiniz.
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Giriş

Sanayi devrimi insanoğlunun dünya üzerindeki hikayesinin önemli dönüm 
noktalarından biridir. Sanayi devrimi ile birlikte buharla çalışan makineler yay-
gınlaşmış, ulaşımda kullanılmaya başlanmış, bu sayede dünyanın farklı mekânları 
arasındaki zaman ve mesafe kısalmıştır. 

Dünya nüfusu görülmedik bir hızla artarken, nüfusun dağılışını belirleyen 
faktörlerde değişmiştir. Nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için doğal kaynak-
ların kullanımı artarken, insan etkinlikleri yeryüzünün her tarafına yayılmaya 
başlamış, yeryüzü üzerindeki insan baskısı ve stresi de tarihin hiçbir döneminde 
olmadığı kadar çoğalmıştır.

Doğa sınırsız bir kaynak olmadığı gibi doğanın kendini yenileme kabiliyeti 
de sınırlıdır. Bu nedenle insan faaliyetleri sonucunda bozulan ekolojik dengenin 
yeniden düzelmesi zor hatta bazen imkânsızdır.Yapılan araştırmalar dünyada-
ki mevcut ortam kirliliğinin %50’sinin,  son 35 yılda meydana geldiğini ortaya 
koymaktadır. Bunun başka bir ifadesi de artan enerji ve hammadde ihtiyacından 
dolayı doğal kaynakların tüketiminin hızlanması, yeni kaynakların bulunması için 
daha önce yerleşime açılmamış alanların da insan yerleşimine ve insan kullanımı-
na sunulmasıdır. 

Bu durum doğal süreci içerisinde gerçekleşen bir çok doğa olayının insan 
faaliyetleri ile daha sık ve daha büyük oranlarda etkileşmesi ve bunun sonucunda 
insana ait kültürel, ekonomik, sosyal bir çok değerin ve faaliyetin doğal tehlike 
kaynakları tarafından tehdit edilmesine yıkılmasına/yıkıma/felakete uğramasına 
neden olmuştur.

1980-2000 yılları arasında da dünya nüfusunun yaşadığı alanların yaklaşık 
%75’i en az bir kez doğal afetlerden (deprem, kasırga, taşkın veya kuraklık gibi) 
etkilenmiştir. Yine afetlerin tetiklemesi sonucu dünyanın farklı yerlerinde hergün 
184’ten fazla insan ölmektedir1.

2013 yılında dünyada 315 adet doğal afet meydana gelmiştir. Bunların sonu-
cunda 22.279 kişi hayatını kaybetmiş, 93.349.145 kişi zarar görmüştür. Tahmini 
olarak 116 milyar dolar tutarında maddi zarar meydana gelmiştir. 

2014 yılında Uluslararası Afet Bilgi Bankası (EMDAT)'nın verilerine göre, 
102 ülkede toplam 310 meteorolojik ve jeolojik kökenli afetin meydana geldiği, bu 

1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) 2004 yılında yayınladığı “Kalkınma İçin 
Afet Riskini Azaltma Çağrılı” küresel raporunda; doğal afetlerin yaşandığı ülkeler sıralandı-
ğında benzer afete maruz kalmada az gelişmiş ülkelerde yaşayan nüfusun sadece %11’i afete 
maruz kalmakta bunlarında %53’ü de ölümle sonuçlanmaktadır.




