ÖZET: Isparta AFAD (Afet ve Acil Durum) Müdürü Muhammet Arabacı: “Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında
dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir. Büyük can
kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet
yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir
şekilde ortaya çıkmaktadır.
Çalışmalarımızı birkaç yoldan yürütüyoruz, bunlardan ilki afet öncesi çalışmalardır. 2010 yılında 2.544, 2011 yılında 7.616, 2012 yılında
1.948, 2013 yılında 10.838, 2014 Ocak-Haziran döneminde ise 5.969
kişiye eğitim verilmiştir.
Teknik çalışmalarda önceliğimiz afet riski olan bölgeleri tespit ederek bu bölgelere yönelik jeolojik etüt çalışmaları yaparak afeti önleyici tedbirler almaktayız. İlimizde görülen kaya düşmesi, heyelan, sel
deprem, çamur akması, yangın ve çığ afetlerine karşı kullandığımız
teçhizat alımı yapılmıştır.” dedi.
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ABSTRACT: Muhammet Arabacı, the director of Isparta
AFAD (Disaster and Emergency Directorate) reports ‘The milestone
of disaster management and coordination in Turkey is Marmara Earthquake on August 17th, 1999. The earthquake which caused great loss
of lives and extensive damage, sadly revealed the need to revise disaster management in Turkey.
We carry activities at several ways, and the first of these is pre-disaster
activities. 2,544 people in 2010, 7,616 people in 2011, 1,948 people in
2012, 10,838 people in 2013, 5,969 people between January – June,
2014 have been trained.
The priority at technical works is to spot the areas at the high risk
of disaster, to carry geological surveys and to take disaster preventive
precautions. The equipment to be used for the disasters in the city like
rock fall, landslide, flood, earthquake, mudslide, fire and avalanche
has been purchased. ’ (Translated by BURDİL)
KEYWORDS: AFAD, Muhammet Arabacı, disaster, flood, avalanche,
earthquake.
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Güvenli bir yaşam ve özellikle
afetlerin yaşandığı dönemlerdeki hayatta
kalma konusu, 2009 yılından beri AFAD
(Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi) Başkanlığı çatısı altında toplanıyor.
Beklenmeyen toplu ölümlerin yaşandığı afetler hakkında uzmanlaşan AFAD
Başkanlığı, her İlde Müdürlük oluşturdu.
Oluşturulan bu Müdürlükler gerek afet
dönemlerinde ve gerekse afetlerin yaşanmadığı günlerde tüm vatandaşlara
hizmet veriyor. AFAD Müdürlüklerinin
hizmetlerinin en başında vatandaşlara
ve öğrencilere verdiği eğitimler geliyor.
Bu eğitimlerin en başında da Afet öncesi hazırlıklar ile , afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken planlamalar yer
alıyor. AFAD Müdürlükleri yedisinden yetmişine herkesin hayatta kalabilmesi için
uğraş veren, olası afet durumlarında da
güvenli yaşamın oluşturulmasını sağlayan, acil eylem planları oluşturup, afette
kargaşalara meydan verilmesini önleyen
amaçlar doğrultusunda çalışıyor. Çalışma
alanlarına afetler, afetlere hazırlık, afet
sonrası yaşam düzenlenmesi giren AFAD
Müdürlükleri her türlü afet anında görevlerinin başında bulunuyor. Geçmiş yıllarda yaşanan Van depremi gibi büyük depremler ve büyük afetlerin sonrasında afet
sahasına giden yetkililer, burada yeni bir
hayat tarzı oluşturulması için konteyner
kentlerin kurulmasını, ihtiyaç sahiplerine
ulaşılmasını, gelen yardım ve ekiplerin
koordinasyonunu yapıyor.
Depremler; sel, heyelan, kaya
düşmesi, büyük kazalar, çığ düşmesi,
çamur akıntıları, hortum ve rüzgâr felaketleri ve yangın gibi afetler için gerekli
çalışmaları ve koordinasyonu sağlayan
AFAD İl Müdürlükleri, aynı zamanda vatandaşların eğitilmesine de önem veriyor.
Bu eğitimler esnasında ev, işyeri ve toplu
yaşam alanlarının koordinasyonu konularında da ayrıntı aktaran AFAD yetkilileri,
her geçen gün vatandaşları daha fazla bilinçlendiriyor.
Bu ayki sayımıza Isparta AFAD
İl Müdürü Muhammet Arabacı’yı konuk
ettik. Kendisinden AFAD’ın Isparta ve bölgemizdeki çalışmaları ile son afetler hakkında bilgi edindik.
TÜRKİYE HER YIL 5-6 BÜYÜK DEPREM
YAŞIYOR
DERGİ AYRINTI: Sayın Muhammet Arabacı, Türkiye’deki Afet Yönetimi
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ve AFAD hakkında kısaca bilgi verebilir
misiniz?
MUHAMMET ARABACI: Türkiye
sahip olduğu tektonik, sismik, topoğrafik
ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle
sıklıkla yüz yüze kalan bir ülkedir. Tabi bu
noktada depreme özel bir parantez açmak gerekir. Ülkemiz depremlerde insan
kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada.
Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6
arasında en az bir deprem yaşanmaktadır.
Bu paralelde Ülkemizde doğal
afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939
Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye
başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal
boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle
ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında
devletin tüm imkânlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede
vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin
yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan
“Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve
Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile
devam etmiştir.
Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir.
Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde
afet yönetimi konusunun tekrar gözden
geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde
ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda görev

yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve
İskân Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902
sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak
yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında
toplanmıştır.
AYRINTI: Yaklaşık 4 yıldır Isparta
AFAD’ın il müdürlüğünü yapıyorsunuz,
geçen süreyi değerlendirir misiniz? Bize
personel bilgilerinizi aktarır mısınız?
ARABACI: Tabi ki. AFAD yeni bir
kurum oluğundan dolayı kuruluş aşamasındaki çalışmalarımız kurumun lojistiğini
sağlama yönünde oldu. Öncelikle kurumun çalışacağı fiziksel mekânları hazırladık. İdari kadroyu, mesleğinde ve kamu
idaresinde deneyimli çalışma arkadaşlarından oluşturduk. Sonrasında tayinler
ve KPSS alımları ihtiyaç olan personeli
kuruma kazandırdık. Bu süre zarfında çalışanlarımızın ihtiyacı olan teknik altyapıyı hem eğitim hem de teçhizat olarak tamamladık. Şuan 5 yönetici 11 teknik, 17
idari ve 18 arama kurtarma personeliyle
Isparta’daki afet öncesi, sırası ve sonrası
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
AYRINTI: Sayın Arabacı, Isparta’daki çalışmalarınızdan bahsedebilir
misiniz?
ARABACI: Çalışmalarımızı birkaç
yoldan yürütüyoruz. Bunlardan ilki afet
öncesi çalışmalardır. İlimizin afet potansi-

yelinin belirlenmesi ve tespit edilen tehlikelere karşı önlem alınması afet öncesi
çalışmaların temelini oluşturur. Bu çalışmaları da eğitim ve teknik çalışmaklar olarak değerlendirebiliriz. Eğitim çalışmaları
konusunda deneyim sahibi personellerimiz tarafından verilmekte olup, isteyen
herkese gönüllü ve sivil toplum kuruşları
başta olmak üzere kamu kurumları, özel
teşebbüsler okullar gibi talep edilen ya
da bizim eğitim almasında zorunluluk ve
yarar gördüğümüz kurum ve kuruluşlara
afet eğitim çalışmaları yapmaktayız. Bu
kapsamda 2010 yılında 2.544, 2011 yılında 7.616, 2012 yılında 1.948, 2013 yılında
10.838, 2014 Ocak-Haziran döneminde
ise 5.969 kişiye eğitim verilmiştir.
Bunun yanında; “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında toplumun tüm
katmalarını içine alan projede, öncelikli olarak aile ele alınmış, aile eğitimleri
ile toplumun çok büyük kesiminin önce
ev içinden başlayarak bilinçlendirilmesi
planlanmış, devamında da okullarımızda
tüm çocuklarımızın ve eğitmenlerimizin, işyerlerinde tüm çalışanlarımızın ve
gönüllülük temelinde gençliği bir araya
getirerek gönüllü gençler kampanyalarımızla da gençlerimizin afetlere hazırlanması hedeflenmiştir. Bu nedenle AFAD,
2013 yılını eğitim yılı olarak ilan etmiş,
“Afetlere Hazır Bir Türkiye için Bilinçlendirme ve Eğitim Seferberliği” başlatmıştır.
AYRINTI: Bu “Afetlere hazır Türkiye Eğitim Seferberliği” hakkında da
ayrıntı aktarabilir misiniz?
ARABACI: Afete Hazır Türkiye temalı bu eğitim seferberliği projesi;
•Afete Hazır Aile,
•Afet Hazır Okul,
•Afete Hazır İşyeri,
•Afete Hazır Gönüllü Gençler olmak üzere 4 ayrı kampanyadan oluşmaktadır. Yürütülen bu projenin hedefleri;
•Afete hazırlık kültürünü kazandırmak,
•Farkındalık oluşturmak,
•Temel koruyucu önlemleri paylaşmak,
•Doğru davranış şekillerini öğrenmelerini, uygulamalarını sağlamak,
•Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen hazırlık çalışmalarına destek
vermelerini sağlamak,
•Aile afet planlarının hazırlanmasını sağlamak,
•Afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak,

okul afet ve acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak,
•Afet ve acil durum planlarının yapılmasına yönelik bilgilendirme yaparak,
işyeri afet ve acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak,
•Gönüllülük bilinci kazandırarak,
eğitimlerin yaygınlaştırılmasında rol alacak sürdürülebilir gönüllü genç ekipler
oluşturmaktır.
Afet Hazır Aile Kampanyası kapsamında Müdürlüğümüzde görevli 6 personel “Aile Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi”ne

katılmıştır. Bu kampanya kapsamında Eylül-Aralık 2013 arasında düzenlenen eğitimlerde il genelinde toplam 1.300 kişiye
eğitim verilmiştir.
ISPARTA’DA EN ÇOK KAYA DÜŞMESİ- HEYELAN RİSKİ VAR
AYRINTI: Müdürlük olarak yaptığınız teknik çalışmalar nelerdir?
ARABACI: Teknik çalışmalarda
önceliğimiz afet riski olan bölgeleri tespit
ederek bu bölgelere yönelik jeolojik etüt
çalışmaları yaparak afeti önleyici tedbirler
almaktayız. İlimizde görülen kaya düşme-

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 21

si, heyelan, sel deprem, çamur akması,
yangın ve çığ afetlerine karşı kullandığımız teçhizat alımı yapılmıştır. Bu doğrultuda iletişim, kurtarma araç, teçhizat ve
bilgisayar yazılım sistemlerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
AYRINTI: Sayın Arabacı, Isparta’da meydana gelen afetlere yönelik
çalışmalarınız neler?
ARABACI: Isparta Merkez, Çukur
Köyündeki kaya düşmesi afeti nedeniyle
yapılan 48 konut tamamlanmış altyapı
çalışmaları sürmektedir.
İlimizde en yaygın olarak görülen
kaya düşmesi afetine karşı, Eğirdir Yuvalı ve Bademli Köyü, Gelendost Madenli
Köyü, Senirkent Büyükkabaca Kasabası’nda kaya ıslahı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Isparta İli Sütçüler ilçesi Hacıahmetler Köyü İçağası Mahallesi’nde çıkan
yangın afeti nedeniyle 10 hak sahibine
ait afet konut yapımı için yer seçim protokolü hazırlandı.
Isparta Merkez Güneyce Köyü’nde heyelan afeti nedeniyle afetzedeler belirlenmiş olup, hak sahipliği çalışmaları devam etmektedir.
Isparta Merkez Güneyce Köyü’nde heyelan afeti nedeniyle afetzedelerin
geçici barınmaları için Konteyner Yapım
İşi ve Konteyner Alt Yapı Düzenlenmesi
İşi 2012 yılında tamamlanmıştır.
AYRINTI: Afet ve Acil Durum
Müdürü Sayın Muhammet Arabacı,
son olarak okuyucularımızla neler
paylaşmak istersiniz?
ARABACI: Dünyamız; doğa ve
insan kaynaklı afetlerin etkilerinin arttığı bir çağı yaşamaktadır. Mevcut durum,
toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına bir tehdit oluşturmuştur. Bu
tehdit ile baş etmenin en temel yöntemi, hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı
gerekli tedbirleri almaktır.
Ülkemiz yaşadığı afetlerin acı tecrübelerinden dersler çıkarmış, böylece
kriz yönetimi anlayışını terk ederek afet
yönetiminde önceliği risk yönetimine verecek adımlar atmıştır.
Bu kapsamda, önlem alma ve
zarar azaltma kültürünü toplum içinde
geliştirmek, eğitim faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknoloji ve iletişim imkânlarından yararlanmak öncelikli hedeflerimiz arasına alınmıştır.
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kilde taşımak için afetlerle baş edebilme
noktasında önemli görevler bulunmaktadır.
Afet öncesi hazırlık, planlama, risk
ve zarar azaltma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, bilişim altyapısının güçlendirilmesi, afet bilgi ve veri merkezi gibi çok sayıda proje içermektedir.
Müdürlüğümüzce kuruluşundan bu güne
kadar yürütülen faaliyetler, ilgili mevzuatlar, afetlere ilişkin ilimizde yapılan çalışmalar, planlamalar ve yaptığımız hazırlık

çalışmaları toplumun her kademesine
ulaşması ve desteklenmesi ile anlam kazanacaktır.
AYRINTI: Teşekkür ediyoruz.
ARABACI: Ben de size Göller Bölgesine böyle bir dergi kazandırdığınız için
ve söyleşi ile vatandaşlarımızı bilinçlendirdiğiniz için teşekkür ederim.

