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Görüş ve Önerilerim 
 
Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza 
İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu’nun Değerli Başkanı, Saygıdeğer Komisyon Üyeleri, 
 
Çalışmalarınızın tek bir bireyden başlayarak tüm insanlığın sağlığını korumada 
faydalı olmasını diliyorum. Komisyonunuzun konuyla ilgili çalışmalarını çok kıymetli 
buluyorum. Etkin ve süreklilik içeren bir hizmet olmasını diliyorum. 
 
Değerli komisyonunuzun konuyla ilgili bugüne kadar yapmış olduğu toplantı 
tutanaklarını okudum. Hazırladığım bu metin içerisinde komisyonunuzun görüşlerine 
müracaat ettiği ve kendi alanlarında otorite olan sunucu ve katılımcıların belirtmiş 
oldukları görüşlerini tekrara düşmemeye özen göstereceğim. Bu nedenle 
komisyonunuza takdim edilmek üzere hazırladığım bu metinde öznel mesleki 
grupların depreme yönelik; yapısal envanterler, yapısal güçlendirme, zemin etüd 
çalışmaları, finansal destek, yerel deprem master planları, kentleşme mimarisi, kentsel 
dönüşüm, deprem parkları-barınma alanları, finansal planlama, hukuki planlama, 
hastaneler, çadırlar, yemek hazırlık ve dağıtım ve eğitim gibi zarar azaltma görüş ve 
önerileriyle birlikte sundukları çalışmalara değinmeyeceğim.  
 
Bilgi notumda ‘depreme karşı alınabilecek önlemler ve depremlerin zararlarının en 
aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi’ amacıyla bilinen ve 
paylaşılan sorun kümeleri arasında sıklıkla gözden kaçan, göz ardı edilen kümeler 
arası, karanlık noktalara değinmeye çalışacağım. Şahsen çok önemli ve hayati 
bulduğum, çoğu kez dillendirilmeyen ancak alınacak tedbirlerin etkinliğini kat be kat 
artıracağına inandığım bu kümeler arası sorun sahalarına yönelik öneri ve görüşlerimi 
kısa başlıklar altında ve siz sayın komisyon üyelerinizin kıymetli zamanını da fazla 
meşgul etmeden sunmak istiyorum.  
 
Eğer arzu edilirse ve her ne zaman ihtiyaç duyulursa her bir konu başlığı için daha 
detaylı ve literatür kaynaklı bilgilerde arz edebilirim. 
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GİRİŞ  
 
Bildiğiniz üzere afet tarihi, insanoğlunun yaşamı ile başlar. İnsanın olmadığı hiç bir 
zaman, yer ve konumda afet olgusunun söz konusu olması düşünülemez. Afet olgusu 
için vazgeçilmez olan afete neden olabilecek potansiyellerin insan yaşamı hilafına 
olan yıkıcı, kırıcı ve son verici etkisidir. İnsanlık tarihi bu etkilere karşı insanoğlunun 
oluşturabildiği tepkilerin öyküleriyle doludur.  
 
İster yaşamın olağan akışında, isterse de onun mikro ve makro boyutunda olsun, afet 
oluşturabilecek potansiyellerin neler olduğuna ve nereden kaynaklandığına 
bakılmaksızın bireysellikten toplumsallığa, ortak akla ve ortak kaygıya atılan her 
adım insanoğlunu bu mücadelede daha güçlü kılmıştır.  
 
Hemen hemen her gün ülkemiz ve dünyamız birbirinden farklı sayıda afet potansiyeli 
ile sarsılmaktadır. Özellikle yer sarsıntıları, iklim değişiklikleri, kuraklıklar, su 
taşkınları, uçak kazaları, göç, çığ düşmesi, pandemi gibi doğa kaynaklı potansiyeller 
oluşturdukları afet dinamiği ile çoğu ülke ve toplumun gündeminde yer edinmişlerdir.  
 
Ülkemiz, üzerinde yaşadığımız coğrafyamızın gerçekleri ve güncel yaşamımızın 
sosyal dinamiğine bağlı olarak, ‘afet olgusuyla mücadele’ açısından – ne yazık ki-
dünyanın diğer bir çok ülkesinden daha fazla deneyim ve birikime sahiptir.  
 
Bir doğa kaynaklı afet potansiyeli olan ‘deprem olgusu’ özelinde çözüm, bu 
potansiyele ait doğa dinamizmini durdurabilmek değil, neden olduğu yıkıcı etkileri 
öngörmek, önlemek ve kontrol edebilmekte aranmalıdır.  
 
 
SİNERJİ 
 
Deprem zararlarının azaltılması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi için çoklu 
mesleki disiplin katılımı ile sinerji optimalizasyonuna gidilmelidir.  
 
Deprem olgusu, her bir meslek grubu açısından, o mesleğin öznel perspektifi ile 
yorumlanmaya çalışılmış bir sorun dinamiğidir.  
 
Günümüzde ise makro, normo ve mikro yaşamın tüm potansiyellerine yönelik afet 
yönetiminin artık tekil mesleki alanlarla kurgulanamayacağı bilinen bir gerçektir. 
Çağımızın yüksek teknolojik olanakları ve ancak çoklu mesleki alanlara ait sinerjik 
kurguları sunabildiğimiz oranda optimal yanıtımızı oluşturulabileceğimize 
inanıyorum. 
 
Ekonomi, sağlık, savunma, sanayi, teknoloji, sosyoloji, psikoloji, din, ticaret, medya, 
eğitim, tarım, hayvancılık ve doğa bilimleri; tarihsel, kültürel ve öngörüsel 
birikimlerini birbirine eklemleyerek, en akılcı ve etkin çözüm yollarını bulmak, 
kurgulamak ve olası her türlü potansiyelin bir afet oluşturmadan önünü kesmek 
zorundadır. Bu nedenle afet olgusuyla mücadele de tek bir disiplinin penceresinden  
bakma yanılgısına düşülmemeli, farklı disiplinlerden katılarak afet kaygılı çalışmalar 
gerçekleştiren ve alanında etkin çalışmalar gerçekleştiren herkese yer verilmelidir.  
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TEKNOLOJİ 
 
İleri Teknolojik Merkezler: Büyük Veri, Yapay Zeka, Bulanık Mantık (Fuzzy 
Logic) 
 
Ekonomik, sosyal, bilimsel, eğitsel, teknolojik ve dijital gelişimini nispeten 
tamamlamış ülkelerin bu tür doğa kaynaklı devinimlerine bağlı insan ölümcüllüğünü 
daha az deneyimlemeleri, pozitif bilimin tarihteki mistik kabullenişin önüne geçtiğini 
göstermesi bakımından önemlidir.  
 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında ülkemizde veya dünyanın bir başka yöresinde 
yaşanan deprem/lere yönelik risk analizleri, saha deneyimleri, raporlar, görüşler, bir 
kırıntı dahi olsa tüm bilgi ve belgelerin, bütün verilerin depolandığı, işlendiği, analiz 
edildiği bir merkezin kurulması ve etkin bir şekilde işlemesi ihtiyacı elzemdir.  
 
Tüm istatistiki ön görülerin oluşturulacağı, sismik riskler, deprem tahminleri 
açısından yapay zekanın işletileceği ileri teknolojik alt yapısı olan bir büyük veri 
birimi kurulmalıdır. Depremlerin ön görülebileceği, görselleştirilebileceği, analiz 
edilebileceği ve uyarı mekanizmasının çalıştırılabileceği merkez olmalıdır.  
 
Tüm yer hareketlerinin takip edildiği, iklim değişikliklerinin ölçüldüğü, su debilerinin 
hesaplanıp biriktirildiği tek merkezden edinilecek çıktılar ülkemiz ve dünya deprem 
tedbirlerinin, öngörülerinin, analizlerinin, takiplerinin somut bilimsel verilerle ele 
alınabileceği merkezler olacaktır. Bu merkezin oluşturulması hayati bir görevdir. 
 
Ülkemizde hangi afet potansiyeleri harekete geçerse geçsin sahadaki mağdur dışında 
herkesin en erken ihtiyaç duyduğu şey bilgidir. Bu bilgiyi edinmek ve yaygın 
kullanıma sokmak ileri teknoloji araçlarının sunduğu hizmetler sayesinde 
edinilebilecektir.  
 
Depreme zararlarına yönelik alınabilecek tedbirler bağlamında konsept belirleme 
aşamasında büyük veri analizi, yapay zeka ve derin öğrenme yetenekleriyle birlikte 
koordinasyon ve organizasyon şemalarının bulanık mantık konsepti ile 
kurgulanmasına; eğitim aşamasında ise artırılmış gerçeklik ve simulasyonların 
kullanımı ile çağın argümanları kullanıma sokulmuş olacaktır. Bugün çok kolay bir 
şekilde artırılmış gerçeklik uygulamaları ile deprem ortamı simule edilebilmektedir.  
 
İleri teknoloji merkezleri kurularak ve yaygınlaştırılarak ülke sathında ilk, orta ve 
yüksek öğretim bünyelerinde hızlı ve yaygın bir farkındalık ve ilgi çalışmaları 
başlatılabilir.  
 
Afet Araştırmaları Derneği olarak deprem başta olmak üzere ön çalışmaları içinde 
bulunduğumuz Afet Potansiyelleri Kodlama Sistemi’ne dahil tüm risklere yönelik 
olmak üzere içinde bulunduğumuz bilgi çağının gerekleri ve imkanları dahilinde ileri 
teknolojik ve inovatif araştırma seçenekleri üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda 
Tübitak tarafından çağrısı yapılan deprem temalı 1001 Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projeleri gibi platformların artması gerektiğine inanıyoruz.   
 
Deprem senaryoları hazırlayan, epidemiyolojisi-surveyansı yapan 
merkezleri/enstitüleri/kamu kurumları kurulmalıdır 
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Bu merkezin çalışanları görevlerini asli unsur olarak yerine getirmelidir. Kadro görev 
yerleri sadece deprem çalışmalarına yönelik olmalıdır. Depremle mücadele 
profesyonelleri işi birincil iş olarak ele almalıdır. 
 
Depremin sonuçlarını daha vahim kılan, deprem dinamiğine önemli etki yapan riskli 
alanlar ve binalar gibi kırılgan fiziksel çevre, depremin merkezine olan uzaklık, 
değremden etkilenen coğrafi alanine büyüklüğü, gece veya gündüz gerçekleşmiş 
olması, eprem merkezinde yaşayan nüfusun yoğunluğu, şehirleşme tarzına yönelik 
mimari ve inşai yapı, yöresel teknolojik gelişmişlik ve uygulaması, endüstrileşme 
seviyesi, yeşil alan olarak orman bölgelerinin kullanım amaçları gibi faktörler 
depremin sonrasında yaşanan dinamik süreci etkileyen detaylardır. Bu nedenle her bir 
benzer deprem şiddetinin vereceği zararın bir diğeri ile aynı nihai etkilere neden 
olacağı gibi bir kolaycılığın önünü alabilmenin yolu risklere yönelik hazırlanacak 
senaryoların benzer detaylara yönelik çok sayıda hazırlanmasından geçmektedir.  
 
Bu merkezler özel durumlara yönelik çok sayıda senaryonun hazırlanması ve 
sonuçlarının öngörülmeye çalışılarak hazırlıklar yapabilmek için mutlak gerekli olan 
yerlerdir. Günümüzde çoğu üniversitelerin bünyesinde Deprem Uygulama ve 
Araştırma Merkezleri vardır. Bu merkezlerde çalışanlar, kadro atanmaları nedeniyle, 
ikincil görevlendirmelerle atanmışlardır. Bu tür merkezlerde tek işi bu olan personelin 
görevlendirilmesinin yararlı olacağı kanısındayım. 
 
DİL BİRLİĞİ 
 
Türk Dili Kapsamında Deprem Özelinde Afet Olgusuna Yönelik ‘Tanım – 
Deyim -Deyiş - Söylem Birliği’ Sağlanmalıdır. 
 
Optimal sinerjiyi elde etmek için gerekli olan iletişim ve etkileşimin olmazsa olmaz 
kuralı karşılıklı anlamak ve anlaşmaktır. Bu nedenle depreme yönelik tüm kavram ve 
isimlerin uluslararası çalışmalarla uyumu da gözetilerek ‘Terminolojik deprem (afet) 
sözlüğü’ hazırlanmalıdır. Bu konuda komisyonumuza sunduğum ve editörü olduğum 
‘Afet Tıbbı Kitabı’ bünyesindeki ilgili bölümlerden yararlanılabileceği 
düşüncesindeyim. 
 
Terminoloji Birliği  - Terminoloji Sözlüğü’nün içeriğine yönelik örnek olarak kabul 
edilebilecek bazı önerilerim: 
 
‘Doğal Afetler’ ifadesi artık kullanılmamalıdır. Afet, doğal bir olay değildir. Doğa 
kaynaklı afet potansiyelleri deyimi kullanılmalıdır. Deprem, bir afet değildir, doğa 
kaynaklı afet potansiyelidir.  
 
‘Afetle Mücadele’ diye bir deyim söz konusu edilemez. Doğrusu ‘olağan dışı 
durumlarla, aniden gelişen beklenmedik olaylarla mücadele’ deyimidir. ‘Afet’ ancak 
bu olağandışı durumla mücadelenin başarısızlığında söz konusu edilebilir. Afet, bir 
sonuçtur.  
 
‘Afetin Türleri’ ifadesi yanlış kullanılmaktadır. Deprem, sel, çığ, heyelan vs gibi 
isimlendirmelerin tamamı kendi dinamiklerini ifade eden doğa olaylarıdır. Ve 
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sonuçları itibariyle insanlar içim ölümcül etkiye sahiptirler. Bu nedenle ‘Doğa 
Kaynaklı Afet Potansiyelleri’ olarak isimlendirilmeleri daha doğru olacaktır. 
 
‘Afete Verilen Yanıt’ ifadesi de yaygın olarak kullandığımız yanlışlıklardan biridir. 
Yaşanan olağandışı duruma verilen yanıt yetersiz olduğu için karşı karşıya kalınan bir 
afeti anlatmaya çalışan bir ifadedir.  

 
Afet, olağan yaşam ve zaman akışında; öngörülemeyen bir yer ya da bölgede; insan 
yaşamına toplu son verme gücünü taşıyan; makro, normo ve mikro yaşama ait her 
türlü potansiyelin aktivitesi/harekete geçmesi ile başlayan; insanoğlunun bireysel 
ve/veya toplumsal fiziği, teknolojisi, psikolojisi ve sosyolojisi ile oluşturacağı her 
türlü yanıt refleksi, birikimi, gücü ve yaşamsal yetkinlikleri ile; oluşan etkiyi 
gidermede yetersiz kalması sonucu meydana gelen; temelde insan yaşamını 
sonlandırmaya ve /veya alil bırakacak yıkıcı ve kırıcı etkilere meyilli olaylar 
zinciridir. Olağan dışı durumlarda oluşan etki-tepki dinamiğinin tepkisel bazda 
yetersizliği gerçeğidir. 
 
Afetin dinamiği çok değişkendir. Bu nedenle ortak bir dil ve algı birlikteliği 
oluşturulmalıdır. Deprem ve diğer afet potansiyellerine yönelik sorunların çözümünde 
en büyük adımı bu tanım ve deyim birliği sağlayacaktır.  
 
Yaşanan deprem afet, felaket, facia, olay, kaza, kıyamet, olağanüstü durum, 
olağandışı durum, doğal afet, insan yapımı afet, teknolojik afet gibi bir çok 
tanımlamanın arasında karışıklık yaşanabilmektedir.  
 
Deprem, doğa kaynaklı bir olgudur. Bir afet potansiyelidir ve ancak ve ancak resmi 
olarak idare tarafından ilan edildiğinde olgu bir ‘afet’ olarak tanımlanmalıdır. 
  
Ortak dil birliği geliştirilmelidir. İfade edilen sözcüklerin neyi işaret ettikleri ve 
herkesce hangi anlamları taşıdıklarının bilinmesi ortak bilinci oluşturacaktır.  

 
RİSK ANALİZİ 
 
Önlenebilir afet dinamiğinin herkes tarafından algılandığı bir yaşam oluşturulmalıdır. 
Doğa kaynaklı risklerin analiz edilip birer afet potansiyeli olmaktan 
uzaklaştırılabilmesi gerekir. depremin şiddeti, süresi, yeri ve etkilediği nüfus 
yoğunluğu ile birlikte yapısal anlamdaki diğer tüm etkileyici faktörlerin tek tek ele 
alındığı bir matriks çalışma şablonu oluşturulmalıdır. Her bir tema ayrı ayrı ele 
alınmalı ve yapılması gerekenler planlanmalıdır.  
 
Hazırlanacak tek boyutlu ve kalıp bir tedbir planının, yerelde veya sahada vuku 
bulacak her deprem için bir çözüm olacağı düşüncesini yeniden gözden 
geçirmeliyiz.  
 
Deprem risk analizlerine yönelik uygulanacak planlarda genel konseptler 
belirlenebilir. Ancak plan yerelin özel koşullarına yönelik detaylandırılmalıdır. Bu 
nedenle deprem zararlarını azaltma komisyonu açısından ülkemiz temelinde 
hazırlanacak planların iki aşamalı olarak düşünülmesinin sahada gösterilecek etkinliği 
çok önemli oranda artırmaya yarayacağını düşünüyorum.  
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Plan yerel bazda hazırlanmalı, resmi otorite tarafından güncel ve ulusal konsepte 
uygunluğu açısından onaylanmalıdır.  
 
Ülkemizde afet potansiyellerine (risklere) yönelik ‘Kodlama Sistemi’ 
hazırlanmalıdır. 
 
Deprem, su taşkınları, heyelan, çığ, kuraklık, iklim çekirge istilası, pandemiler, 
teknolojik kazalar, nükleer kazalar, nükleer silahlar, biyolojik saldırılar, kimyasal 
silahlar gibi afet oluşturabilecek her türlü potansiyelin listeleneceği bir afet 
potansiyelleri kodlama sistemi geliştirilmelidir.  
Bu sistem hazırlandığı takdirde olası risklere yönelik alınacak tedbirlerin eksiksiz 
olarak ele alınması gerçekleştirilebilecektir.  
 
BİREYİN BİLGİ, BECERi ve ALGISINI GELİŞTİRMEK – TOPLUMSAL 
İLGİ 
 
Toplumsal ‘İlgisizlik Sendromu- Apathy Syndrome’ Giderilmelidir. 
 
Deprem bu coğrafyanın doğasına ait kaçınılmaz bir bir gerçek ise üzerinde yaşayan 
insanların düşünce ve davranışlarından da bu gerçek asla çıkmayacak şekilde 
gündemde tutulmalıdır. Sadece deprem olduğunda evimizin ve can güvcenliğimizin 
peşine düşen bir toplum olmaktan kurtulmamız gerek. 
 
Aynı yazgıyı taşıyan toplumda depremlere yönelik alınacak tedbirlerin önemi ve 
uygulanmasındaki zorunluluk konusunda ortak bilinç geliştirilmelidir. 
 
Öngörülemeyen ve engellenemeyen afet tehditlerinin gündelik yaşamın bir gerçeği 
olarak algılanması gerekir. Toplumda afetlerle yaşama ve mücadele etme kültürü 
geliştirilmelidir.  
 
İnsanlar gerçeği görmezden gelmeyi tercih ediyorlar. Birincil etkilenen kişiler 
olmadıkları sürece deprem gerçeğini reddetmeyi-ignore etmeyi tercih ediyorlar. Bu 
konuda deprem nereyi ve hangi kişiyi etkilerse etkilesin yurdun her yerinde ortak 
kaygı oluşturacak psikolojik ve sosyolojik iklimin yaratılması için çaba 
sarfedilmelidir.  
 
Bilimsel motivasyon unsurları kullanılarak toplumu oluşturan her bireyin dikkati ve 
ilgisi deprem gerçeğine yöneltilmelidir. 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle tüm 
yurtta etkinlikler düzenlenmeli ve her düzeyde yaygın ve etkin tatbikatlar 
gerçekleştirilmelidir.  
 
Deprem zararlarının azaltılması için toplumu oluşturan bireylerin bilgi, beceri 
ve algı düzeyleri artırılmalıdır.  
 
İlk orta ve yüksek öğretim düzeyinde eğitim öğretim sürecinin depremle ilişkili ulusal 
stratejiye yönelik içerikle doldurulması gerekir.  
 
İlköğretim okulu öğrencilerine yönelik farkındalık ve bilmesi gerektiği kadarıyla 
prensibinden hareketle, davranış belirleyici eğitim müfredatları oluşturulmalıdır 
 



	 7	

Depreme bağlı afet dinamiğinin algı unsuru önemli bir sorun sahasıdır. Bir olay onu 
tanımlamak zorunda olan kişi/toplum/ülke tarafından değişken mesafelerce ve farklı 
algı düzeylerince farklı isimlendirilebilirler. Kimisi için olay nezdinde şekilenen 
gerçek onu yaşayan için bir felaket olabilmektedir. Deprem, mesafe ve etkilenme 
durumu ile birlikte etkilenen kişi/lerle olan duygusal, davranışsal ve düşünsel 
ilişkisini içeren belli kriterler doğrultusunda algılanır.  
 
Bu anlamda elde edilmek istenen sinerji, uyum ve benzerliğin üretken kılacağı bir 
organizasyon, koordinasyon ve teşkilatlanma ile sağlanabilecektir. Sistemin sürekli 
yenilenmesi, kendini geliştirmesi ve uygulamaya ait deneyimlerle sürekli olarak 
onarılması gerekir.  
 
Deprem zararlarının azaltılması için alınacak tedbirler kapsamında toplumdaki 
yaşlı, çocuk, engelli, bakıma muhtaç, mental retarde, otistik vb gibi özel 
grupların  dirençliliği artırılmalıdır.  
 
Afet Araştırmaları Derneği olarak kırılgan /engelli ve kırılgan /engelli olmayan 
dikotimisini kaldıracak çok disiplinli araştırmalar geliştirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Kırılganların kendi içinde sağlık, ekonomik, eğitim, sosyal vb. 
ihtiyaçlarını ortaya koyacak dijital uygulamaların hazırlanması, na ve 
kırılganlık/engellikleri çeşit ve dereceleri farklılaştırılacak (yaşa, cinsiyete, şiddetine 
v.b.) dijital oyunlaştırılmış eğitim modüllerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. İlgili 
tüm değişkenlerin birbirleriyle kombinasyonu ile birlikte çeşitli ihtiyaç paketlerinin 
zihinsel tipolojiler anlamında oluşturulması gerekir. Bulanık mantık metodolojisi 
kullanılarak kırılganlık çeşitliliğinin ortaya konulması ve kırılgan grupların ortak ve 
farklı yönleri de saptanarak eğitim sistematiğinin geliştirilmesi gerekir. 
 
EĞİTİM VE UYGULAMA 
 
Deprem Anında Yapılması Gerekenler Nelerdir? 
 
Yaşam üçgeni, camdan atlama, karyolanın altına saklanma vs vs vs.  
 
Uzun süredir tartışılan bu konunun cevabının net bir şekilde ortaya konması ve 
üzerinde herkesin uzlaşı sağlayabilmesi mümkün değildir. Çünkü yapıusal veya 
yapısal olmayan nedenlerin birbirinden çok farklı olduğu koşullarda meydana 
gelebilecek depremlerin her birinin dinamiği bir diğerinden farklı olacaktır. Bu 
nedenle seçenekler,in her biri öğretilmeli ancak hangi davranış tarzının hangi 
koşullarda uygulanması gerektiği önerilmelidir.  
 
Deprem Bilim Kurulu yapısı içinde ilgili bilim alanlarından deneyimli ve vizyoner 
bilim insanlarının katılımı bu konuda ülkemize yol gösterici olabilecektir. Söz konusu 
kurul enkaz altında kalan kişinin nasıl davranmasının onun sağkalımı için daha uygun 
olabileceği, enkaz üstündeki kişinin nasıl davranması veya davranmaması gerektiği 
ile ilgili bilimin rehber edinildiği ve güncel deneyimlerin ışığında öneriler 
geliştirebilecektir.  
 
Enkaz altından uzun saatler ve çok kıymetli emekler sonrasında kurtarılan yaşamların 
henüz hastaneye ulaştırılmadan vefat etmemesini arzuluyoruz. Bu nedenle ‘Crush 
Sendromu – Ezilme Sendromu’nun ne olduğu tüm arama kurtarma ve tahliyede 
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görevli sağlık personeline detaylarıyla öğretilmelidir. Bu tür travmalı ve özellikle 
ezilmiş dokusu olan yaralılara hangi serumların verilmesi gerektiği, tahliye esnasında 
tıbben nasıl tedavi edilmeleri gerektiği konusu aslagözardı edilmemesi gereken bir 
konudur. Bu konu çoğu personel tarafından eskiye nazaran çok daha iyi bir şekilde 
yönetilmektedir. Ama önlenebilir ölümler kapsamında bu tür çok az sayıdada olsa 
kayıplarımızın artık günümüzde olmaması gerekir. Bu olasılık tamamen ortadan 
kaldırılmalıdır.  
 
Triyaj Felsefesi 
 
Triyaj sözcüğü dağarcığımızdaki yerini 1999 Büyük Marmara Depremi sonrasında 
yerini aldı. O günden bu yana akademik platformlarda onlarca tanımı yapıldı. 
Uygulama esasları tartışıldı. Ancak aradan geçen 22 yılda ülkemizde henüz tanımı 
üzerinde bir uzlaşı sağlanamamıştır.  
 
Triyaj aslında iktisattır. Kıt kaynağın etkin kullanımıdır. en ksıa sürede en fazla 
yaralıya müdahale amacını taşır. Bu felsefenin deprem sonrası müdahale görevi olan 
her bir personele mutlaka öğretilmesi gerekir. Triyaj sahadan en son aşama olan 
rehabilitasyon aşamasına kadar olan her aşamada yapılacak ve süreklilik içeren bir 
karar, bir hüküm eylemidir. o an orada bulunan en deneyimli kişi tarafından 
uygulanmalıdır. Sürekli uygulanmalıdır. Her an uygulanmalıdır. Yaralıyı gören herkes 
tarafından uygulanmalıdır.  
 
Triyajın nasıl yapılacağı ve felsefesinin ne olduğu sadece sağlık personeline değil, 
deprem sonrası arama kurtarma personelinden yöneticilere kadar herkese 
öğretilmelidir. Triyaj sadece yaralı sağaltımı için geçerli bir kavram değildir. Eldeki 
kıt kaynağı sahada hangi bölgeye öncelikle yönlendirmesi gerektiği kararını verecek 
yöneticinin de uygulayacağı bir önceliklendirme sürecidir. Triyaj felsefesi müdahale 
de görev alan tüm bireylere önceden mutlaka öğretilmelidir. Geçmişte şehir bazında 
düzenlenen masabaşı deprem tatbikatlarında sahada görev alan çok sayıda kişinin 
sanal ortamda aynı helikopter havuzunu kullanmasından kaynaklanan gerçeklik 
hilafına gelişmelerin yaşandığı deneyimlenmiştir. Planda sunulan beş helikopterin 
tatbikat sonrasına değişik sahalarda kullanıldığı görülmüştür. Oysaki bir alanda 
kullanıldıktan sonra diğer bölgeler için helikopter kalmadığı çok açıktır. Bu tür 
kaynak kullanımlarının komuta kontrol merkezlerinde nasıl planlanması gerektiği 
eğitimi de aslında triyaj felsefesi ile belkirlenebilecektir.  
 
Triyajın yöneticiden, uygulayıcıya kadar olan spaketrumda her yerde en sağlıklı 
uygulanma biçimi mutlaka öğrenilmeli ve öğretilmelidir.  
 
Afet Lisans Bölümleri – Çekirdek Eğitim Programları 
 
Afetlerde görev alacak profesyonel personelin lisans eğitimleri kapsmında; 2020 
Yerleştirme klavuzunda bugün 13 farklı üniversitede Acil yardım ve Afet Yönetimi 
Lisans programı mevcuttur. Mezun olup sahada çalışmaya başlayan farklı eğitim 
kurumlarından mezun olmuş kişiler arasında sahada uygulama farklılıkları 
görülmektedir.  
 
Lisans bölümü olarak Acil Yardım ve Afet Yönetimi, ön lisans bölümü olarak İlk ve 
Acil Yardım (Paramedik), Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Afet ve Acil Durum 
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Yönetimi gibi bölümlerin Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans programına geçişleri 
sağlanabiliyor.  Bunlar arasında özellikle afet yönetimi ve sahadaki ilk ve acil yardım 
uygulamaları bakımından bir çekirdek eğitim programı uyumluluğu oluşturulmalıdır. 
Bu yapılmadan sahadaki uygulama biçimlerine dair bir uyumluluk beklenmesi yanılgı 
olacaktır.  
 
Burada çok önemli bir başka sorun da programlarda farklı disiplinlerden ve farklı 
bakış açısından öğretim üyelerinin yer almasıdır. Bu farklılık teorik olarak farklı bakış 
açısı zenginliği getirmesi açısından yarar sağlayabilecekmiş gibi düşünülürken eğitim 
uygulamasında uyumsuzluklar ve farklı söylemlere neden olabilmektedir. Bu nedenle 
afetle ilişkili yüksek öğretim programlarında çekirdek eğitim programları belirlenmeli 
ve saha uygulamasına yönelik hem eğiticiler hem de eğitim alanlar arasında ve ileriki 
aşamalarda sahada uygulamada uyumluluk sağlanmalıdır. 
 
Hastaneler ve Afet Planları 
 
Afet öncesi diye adlandırılan dönemde sağlık personellerinin hazırlığa katılım 
düzeyleri çok düşük. Genelde gerçeği bildiklerini düşünerek senaryosuna rağbet 
etmiyorlar. Hastane afet planlarına dair uyum ve inanç eksikliği söz konusu. Olası bir 
kriz döneminde ise kendi birikim, bilgi, deneyim ve inanışlarının gereğini yapıyorlar. 
Disiplinizasyona karşı ciddi bir reaksiyon oluşuyor. Bu konu size çok çarpıcı 
gelebilir. Ancak bunu siz şöyle izah edebilirim. Hastanelerde afet planı tatbikatlarında 
çalışan katılım oranı genellikle çok düşüktür. Bir başka önemli konuda afet 
planlarında görevlendirilen kişilerin olası kriz anlarında  planlarda yazılı görevlerini 
yürütmeleri mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hastane afet planları gerçekçi 
planlanmalıdır. Literatürde Amerikan sağlık sistemine yönelik afet planlarına dayalı 
Hastane Afet Planları’nın olduğu görülecektir. Oysaki Türkiye’de Hastane Afet 
Planlarının ülkemiz sağlık sistemi ve sağlık çalışanı hiyerarşisine uygun hazırlanması 
daha etkin bir sonuç doğuracaktır. Bugüne kadar hemen her gün deneyimlediğimiz 
deprem afetlerinde Hastane Afet Planlarının aktive edildiğine dair bir bilgim ve 
görgüm ne yazık ki yok. Bu konu hazırlanan planların gerçeğe dayalı olmamasından 
kaynaklanıyor.  
 
Hazırlanacak deprem planlarına yönelik hastanelerde veya kurumlarda gerçekçi 
hazırlıkların yapılması çok önem arzetmektedir. Görevli personel eğitimlerinde ve 
öğretimlerindeki yetersizliklerin giderilmesi elzemdir. Bu personelin kurumun 
planlarına yönelik tıbbi olağan dışı durumlara ait planları/protokolları/işleyişleri çok 
iyi bilmesi gerekir. Hastanelerde veya kurumlarda her hafta veya kuruma belirlenecek 
periyodlarda yapılacak toplantılarda hastane afet planı akışında görevli tüm personelin 
plana uyum açısından yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Hatta 
hazırlanacak kurum içi bir mevzuatla bu uyumu sağlamayacn personel için yaptırım 
uygulanacağı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Hiçbir ön çalışmaya katılmamış, 
uyum göstermemiş herhangi bir makam seviyesindeki bir personelin kriz anında gelip 
süreci sıkıntıya uğratmasının bir yaptırımı olmalı ve bu bildirilmelidir.  
 
Çoklu mesleki disiplin katılımı ile periyodik olarakl deprem çalıştayı / kongresi 
düzenlenmelidir.  
 
2004 yılında Antalya’da Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Afet Kongresi düzenlendi. 
Bu kongrenin ve maalesef diğer benzeri çoğu afet temalı kongrelerin devamı 
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getirilemedi. Bu konuda güçlü bir irade, kamusal mali destek ile süreklilik 
sağlanmalıdır. Deprem çalıştayları veya benzeri kongreler periyodik olarak 
düzenlenmelidir. Bilimsel program ve davetli konuklar dışında istekli olanların 
katılım ve izlemlerine de imkan tanınmalıdır. Herhangi bir kişinin masumane bir 
önerisi bir başkasında çok önemli çözüm seçeneklerinin doğmasına neden 
olabilecektir. Bu nedenle kapsayıcı ve mümkün olan en geniş katılıma açık toplantılar 
gerçekleştirilmeli ve sonuç raporlşarı kamuoyu ile paylaşılmalıdır.   
 
Sayın başkan, değerli komisyon üyeleri; 
 
Bir grup gönüllü olarak Büyük Marmara Depremi’nin 20. yılı anısında 17 Ağustos 
2019 tarihinde Ankara merkezli bir dernek kurduk. Deprem ve diğer afet 
potansiyelleri ile mücadelenin sahadan elde edilecek deneyimlerin bilimsel 
araştırmalarla geleceğe yön vermesi gerektiğine inanıyoruz.   
 
Afet Araştırmaları Derneği (www.afet.org.tr)’nin amacı afet kapsamında akademik 
faaliyetlerin etkinleştirilmesini, geliştirilmesini, geliştirilmesini ve düzenlenmesini 
sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara katkı sağlamaktır.  
 
Afet Araştırmaları Derneği olarak ülkemizde afet oluşturma potansiyeline sahip tüm 
risklerin bertaraf edilmesi; afet dinamiğine yönelik bütüncül, akılcı, ahlaki ve bilimsel 
yaklaşımlar geliştirilmesi; ilgili tüm bilim alanlarının üretimlerinden ve 
deneyimlerinden yaşamsal boyutta yararlanılması; yaşanan afetlere yönelik edinilen 
deneyimlerin yeni kuşaklara bilimsel ve somut çıktılarla aktarılabilmesi; afet temalı 
araştırma, eğitim ve uygulamaya adanmış, liyakatlı ve üretken bir akademik kadroyla 
bezeli; ilgili tüm bilim dallarının sinerjik bir şekilde çalışması ve ortak bir şekilde afet 
kaygısına yoğunlaşması için; üniversitelerimizin tümünün katılım ve katkı vereceği, 
özgün ve özerk bir ‘Türkiye Afet Akademisi’nin kurulmasının saygıdeğer 
komisyonunuzun çalışma temasının ve çıktılarının sürekli ve etkin kılınması için bir 
fırsat yaratacağı düşüncesindeyiz. 
 
Söz konusu Afet Akademisi bünyesinde ekonomi, sağlık, savunma, sanayi, teknoloji, 
sosyoloji, din, ticaret, medya, eğitim, tarım, doğa bilimleri, kültürel ve öngörüsel 
birikimlerini birbirlerine eklemleyerek, en akılcı ve etkin çözüm yollarını bulmak, 
kurgulamak ve olası her türlü potansiyelin bir afet oluşturmasının önünü kesecek 
tedbirler oluşturmak için araştırmalar, girişimler ve bilimsel çıktılar üretmesini 
hayalliyoruz. 
 
Deprem başta olmak üzere hiçbir potansiyelin hayatımızda afet oluşturmayacağı 
günler dileğimle değerli heyetinize en derin saygılarımı sunar, çalışmalarımızda 
başarılar dilerim - 01 Mart 2021. 
 
 

Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz 
Afet Araştırmaları Derneği  
Yönetim Kurulu Başkanı 


