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AFETLERE KARŞI
GÜNVENLi KENTLER

iLYAS ŞEKER*

1Ülke olarak Jeopolitik ve Jeolojik açıdan 
hareketli bir coğrafyada yaşıyoruz. Selçukludan 
Osmanlıya, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
ve bugüne kadar kentlerimizi, yerleşim alanla-
rımızı, insan hayatını tehdit eden ve güvenliğini 
zayıflatan doğal afetler oldu olmaya da devam 
ediyor. Genelde bulunduğumuz coğrafyanın, 
özelde yerleşim yerlerimizin konumu içiçe girmiş 
fonksiyonel çeşitlilik ve zemin yapısından kaynaklı 
problemler nedeniyle başta deprem olmak üzere 
insan hayatını tehdit eden farklı afetlerle müca-
dele ediyoruz. Yaşadığımız kentlerin yer seçiminin 
önemi, genellikle yaşanan doğal afetler sonucu 
yani deprem, heyelan, çığ, sel, Endüstriyel kaza-
lar, yangın vb. doğal afetlerden ve bunların neden 
olduğu can ve mal kayıplarından sonra günde-
me gelmektedir. Kentlerin yer seçiminde özellikle  
Jeolojik-jeoteknik veriler dikkate alınmadan ya-
pılan yerleşim yerleri doğal risklere açık hale gel-
mektedir. Bu şekilde oluşan kentlerimiz için gerekli 
önlemler alınmaması halinde, kentler güvensiz 
olurken geçmişte olduğu gibi yine, telafisi müm-
kün olmayan can ve mal kayıpları kaçınılmaz olur. 
Özellikle 17 Ağustos Marmara Depremi sonrasında 
edinilen tecrübeler, Kentsel yaşama ilişkin güvenlik 
risklerini en aza indiren kentsel planlama ve tasa-
rım çözümlerini geliştirmenin, etkin bir afet yöne-
timi oluşturmanın, etkili bir mevzuatın, strateji ve 
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politika belgelerinin geliştirilmesinin önemli oldu-
ğu görülmüştür. 

Son yıllarda ülkemizde meydana gelen afet 
ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme ça-
lışmaları başarılı olarak yürütülse de afet sonrası 
ortaya çıkan kayıpları azaltmanın esas yöntemi 
risk azaltma çalışmalarıdır. Yerleşim alanlarımız-
da olası yaşanacak afetlerde, afet kayıpları orta-
ya çıkmadan önce azaltabilmenin “risk yönetimi 
odaklı” bir afet yönetiminden geçmektedir. Dola-
yısıyla afetlere yönelik olarak uluslararası düzey-
de olduğu kadar ulusal düzeyde de benimsenen 
“afet risk yönetimi” anlayışının hem merkezi hem 
de yerel düzeyde kapsamlı ve birbiriyle koordineli 
olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı, sürdürülebi-
lir planlama ve uygun arazi kullanım planları ile 
desteklenmediği takdirde oluşan kentler yaşa-
yanlar için güvensiz bir yerleşim yeri olurken aynı 
zamanda da can güvenliği açısından tehlike oluş-
turmaktadır. Bu durum çoğunlukla; insanların, sa-
nayi ve depolama alanlarının içine veya çeperine, 
kıyı alanlarına, taşkın yataklarına ya da stabil ol-
mayan dik yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara 
yerleşmelerine yol açmış olup ayrıca niteliksiz ya-
pılaşma da bir başka büyük risk dinamiği olmuştur. 
Genel olarak kentsel yaşamı tehdit eden riskler;

	 Deprem,
	 Kütle Hareketleri (Heyalan)
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	 Taşkın/Sel,
	 Yangın,
	 Sağlıksız Alt yapı,
	 Güvensiz yapılar,
	 Endüstriyel ve Teknolojik kazalar,
	 Sosyal donatı eksiklikleri
	 Hava akımına (Rüzgâra) kapalı yerleşim 

alanlar,
	 Vb. gibi.
Yukarıda belirtilen risklerin her birini göz önün-

de bulundurarak güvenli, dayanıklı/dirençli ve 
sürdürülebilir kentsel yerleşimlere uygun kentlere 
sahip olabilmek için planlar, stratejiler ve politi-
kalar geliştirilmelidir. Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı tarafından, ülkemizin ve illerimizin yer-
leşim merkezlerine yönelik afet risklerini ortaya 
koymak ve yaşam alanlarını güvenli hale getirmek 
için çalışmalar yapılıyor. Ülkemizdeki her ilin maruz 
kalacağı afet türlere ait risklerinin belirlenmesi ve 
her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde ele alınarak, 
risklerin önlenmesi ve azaltılması için, hangi eyle-
min ne zaman, kim tarafından, nasıl yapılacağını 
içeren “Afete Dirençli Şehirler 2030 (MCR2039)”, 
“Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP),” “ İl Afet 
Risk Azaltma Planları (İRAP)” gibi birçok projeler 
AFAD tarafından uygulamaya konulmakta ve uy-
gulanmaktadır.

AFETE DİRENÇLİ ŞEHİRLER 2030 

Afete Dirençli Şehirler 2030 (MCR2030), ye-
relde valilik veya belediyelerin katılım sağladığı, 
şehirlerde afete dirençliliğinin artmasına yönelik 
yönlendirmelerin yapıldığı, Birleşmiş Milletler Afet 
Risk Azaltma Ofisi tarafından koordine edilen 
bir çalışmadır. Ekim 2020’de başlatılan ve Ocak 
2021’de faaliyete geçen MCR2030, dünya gene-
linde 4.000’den fazla şehirlerde yereldeki yönetim 
birimlerinin afet riskini azaltma eylemlerini plan-
lama, uygulama ve izleme kapasitelerini geliş-
tirmelerine ve küresel bir şehir ağına katılmaları-
na imkân sağlamaktadır. “Afete Dirençli Şehirler 
Kampanyası’na” (2010-2020) Türkiye’den 5 il katıl-
mıştır. Bu iller; Gaziantep, İstanbul, Yalova, Kocaeli 
ve Antalya. 

MCR2030 Şehirler için;

	 Yerel dayanıklılığın nasıl geliştirilebileceği 

konusunda yol gösterici ve destekleyici faaliyetler 
sunar.

	 Şehirlerin riski nasıl azaltacaklarını ve 
dayanıklılık inşa edeceklerini anlamalarına 
yardımcı olan araçlar, bilgi kılavuzları ve bu bilgileri 
paylaşabilecekleri platformlar sağlar.

	 Kentsel dayanıklılık, Afet riskinin azaltıl-
ması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri konusunda uzmanlığa sahip şehirleri bir-
birine bağlayan küresel bir ağ ve ortaklık imkanları 
yaratır.

	 Risk alanlarını dönüştürebilecek bir uygu-
lama deneyimine sahip bölgesel paydaş ağları 
içerir.

	 Yapılan çalışmaların kaydedilmesini, izlen-
mesini ve değerlendirilmesini sağlayan çevrimiçi 
bir uygulama bulundurur. 

TÜRKİYE AFET RİSK AZALTMA PLANI (TARAP)  

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP); afet 
risklerini en aza indirebilmek için afetler olmadan 
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri bir süreç 
dâhilinde sorumluları ve sorumlulukları ile birlik-
te tanımlayan sürdürülebilir bir plandır. TARAP ile 
kaynakların etkin ve etkili kullanımı ile azami risk 
azaltma amaçlanmaktadır. Dirençli toplumlar ve 
güvenli yaşam alanları oluşturularak afetten kay-
naklı kayıplar mümkünse önlenecek ya da en aza 
indirgenecek. TARAP bu konuda yol haritası nite-
liğindeki plan olup sürdürülebilir kalkınmaya katkı 
sağlamış olacak.

TARAP hazırlanma sürecinde Stratejik önce-
likler altında afet risk azaltmaya yönelik genel ve 
afet türlerine özgü amaç, hedef ve eylemler be-
lirlenmiştir. Strateji geliştirilen afet türleri; “Dep-
rem, Kütle Hareketleri, Sel-Taşkın, İklim Değişikliği, 
Orman Yangınları, Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar, 
Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer Tehditler 
(KBRN), Büyük Endüstriyel Kaza, Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı, Maden Kazaları, Kitlesel Göç ve Diğer 
Afetler”dir.

Hazırlanmakta olan Türkiye Afet Risk Azaltma 
Planıyla;
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	 Ülkemizin afetselliğine göre 
önceliklendirilen afet türleri için afet risklerinin 
belirlenecek,

	 Her türlü tedbirin topyekûn bir şekilde alı-
narak bu risklerin önlenmesi ve azaltılması sağla-
nacak,

	 Eylemlerin, ne zaman, kim tarafından, na-
sıl yapılacağının koordinasyonu sağlanacak

	 Mevcut yerleşim yerleriyle ilgili kısa, orta 
ve uzun vadeli eylemler belirlenecek.

	 Afet risk azaltma konusunda mükerrer ya-
tırımların önüne geçilecek ayırılacak kaynak aza-
lacak.,

	 Olası bir afet ve acil durumda yaşanabi-
lecek can ve mal kaybının önüne geçilecek veya 
azaltılacak,

	 Tüm varlıkların, meydana gelebilecek do-
ğal ve teknolojik afetlere maruz kalmasını orta-
dan kaldıracak ve / veya azaltacak,

	 Daha dirençli bir toplum ve daha güvenli 
yerleşim alanları oluşturulacak,

	 Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmış 
olacak. 

Türkiye Afet Risk Azaltma Planının (TARAP) yan-
sıra tüm illerde de “İl Afet Risk Azaltma Planları 
(İRAP),” yapılarak uygulamaya konuluyor.

İL AFET RİSK AZALTMA PLANLARI (İRAP)

AFAD tarafından hazırlanan İl Afet Risk Azalt-
ma Planı (İRAP) illerde afet risklerinin azaltılması 
için, amaç, hedef, eylemlerin yer aldığı bir plandır. 
İRAP’lar; illerimizde güvenle yaşamak, afetlerden 
dolayı oluşabilecek can, mal vb. kayıpları 
azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini 
oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş birliğini 
artırmak, afet sonrasında müdahale ve afet 
sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları 
azaltmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak 
amacıyla hazırlanmaktadır. İRAP çalışmalarında 
tüm illerimiz deprem ve taşkın/sel afeti konusunda 
çalışmış olup sonrasında kütle hareketleri ve 
endüstriyel kazalar başta olmak üzere iklim 

değişikliğinin etkileri gibi 23 farklı afet türü 
çalışılmıştır.

İl Risk Azaltma Planları (İRAP), İçişleri Bakanlı-
ğının 29.12.2020 tarih ve 2020/2 sayılı genelge hü-
kümleri uyarınca, İller genelinde Valilerin başkanlı-
ğında AFAD il müdürlükleri tarafından, Belediyeler, 
Üniversiteler, İllerin afet risklerine ve sorumluluk 
alanlarına göre belirlenen diğer paydaş kurum/
kuruluşlar ve STK’larla beraber hazırlanıyor. Bu ça-
lışmalarda İllerin Güçlü - Zayıf Yönler, Fırsatlar ve 
Tehditlerin analizleri yapılarak senaryolar oluştu-
ruluyor ve belirlenen bu senaryolar üzerinden olay 
önlem tabloları elde ediliyor. İstanbul dışında di-
ğer illerimizin çalışmaları tamamlamış olup İstan-
bul’unda İl Risk Azaltma Planları ay sonuna kadar 
tamamlanacak. 

İllerimizde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma 
Planlarıyla,

	 Yerleşim alanlarımızda güvenle yaşamak, 

	 Afetlerden dolayı oluşabilecek can, mal 
vb. kayıpları azaltmak / önlemek, 

	 Afet risk azaltma bilincini oluşturmak, 

	 Paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak, 

	 Afet sonrasında müdahale ve iyileştirme 
için yapılan harcamaları azaltmak 

	 Ve kaynakların etkili kullanımını sağlamak, 
amaçlanıyor.

İl Risk Azaltma Planları yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 5 yıl geçerli olmakla beraber yürürlük 
süresi içinde İller de büyük bir afet yaşanması 
durumunda veya iki sene sonunda değerlendirme 
raporu sonucuna göre planlar yeniden revize 
ediliyor. Yapılacak çalışmalarının izlenmesi ve 
değerlendirilmesi amacıyla da kurum kuruluşların 
temsilcileri ve üniversite öğretim görevlilerinden 
oluşan “İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurulu” 
oluşturuluyor. 

 

KENTLERDE GÜVENLİ YAŞAM İÇN A’DAN Z’YE 
HER TÜRLÜ SENARYO MEVCUT

Bu planlarda, deprem, taşkın/sel, kütle hare-
ketleri ve endüstriyel kazalar başta olmak üzere 
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iklim değişikliğinin etkileri gibi pek çok afet türü 
çalışılıyor. Yani Bu planlarda, afet öncesi yapılan 
lar ve afet sonrası toplanma alanlarından, ola-
sı radyoaktif sızıntıda neler yapılacağına kadar 
A’dan Z’ye her türlü senaryo ele alınıyor. İl risk 
azaltma planları, her ilin Genel Durumu, Tehlike ve 
Risk Değerlendirmeleri, Mevcut konumu, fiziksel, 
sosyal, ekonomik ve çevresel şartları ile geçmişte 
yaşamış olduğu afetler göz önüne alınarak belirle-
niyor. Örneğin; Kocaeli de deprem, Zonguldak’ta 
“tasman”, Konya’da “obruk”, Nevşehir’de 
“jeomedikal afetler”, Karadeniz bölgesindeki illeri-
mizde sel ve heyelan, Doğu Anadolu bölgesindeki 
illerimizde çığ düşmesi gibi. Mevcut kentlerimizde 
afetlere karşı güvenli yaşayabilmek için önce-
den alacağımız tedbirlerle can ve mal güvenli-
ği sağlayabiliriz bunun içinde afetlere karşı ‘‘Kriz 
Yönetimi’’ değil ‘‘Risk Yönetimi’’ modeli önem arz 
etmektedir. Risk yöntemiyle yerleşim alanlarımız 
güvenli olurken Oluşacak afet riskine karşıda afet 
öncesi yapılacak her bir iyileştirme çalışmaları, 
can kaybı ve zararları azaltmada ters orantı et-

kisi yapacaktır. Diğer bir ifadeyle Türkiye Afete Risk 
Azaltma Planı (TARAP) ve il risk azaltma planları 
(İRAP), kentleri için ve kentte yaşayanlar için koru-
yucu hekimlik görevi üstlenmektedir.

Afetlerde can kaybını en aza indirmek için ha-
zırlanan planlar doğrultusunda mücadele etmek 
hepimizin görevidir. Bireysel olarak, Toplumsal 
olarak, Üniversiteler olarak, STK’ler ve Basın yayın 
organları olarak, İktidar olarak, Muhalefet ola-
rak yerleşim alanlarını güvenli hale dönüştürmek 
için Afetleri 365 gün altı saat gündemimizden çı-
karmamalıyız. İnancımızda bir insanın hayatını 
kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmakla 
eşdeğerdir (maide süresi 32.ayet). Evet İnsanın 
hayatı her şeye bedeldir bu konuda herkese de 
görev düşmektedir. 

Kaynakça:

https://www.afad.gov.tr/


