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Öz: Afet planlaması toplumu oluúturan tüm
birimlerde afetin yol açaca÷ı zararların en düúük
seviyede kalmasını ve sahip olunan her türlü
kayna÷ın en iyi koúullar içinde muhafaza
edilmesini sa÷lamak amacı ile yapılması gereken
eylemleri
kapsamaktadır.
Belge
yönetimi
programının önemli iki unsuru olan yaúamsal
belge programı ve afet planı, bilgi merkezlerinde
afet planlama sürecinde yararlanılabilecek önemli
araçlardır. Bu çalıúmada söz konusu iki aracın
özellikleri ve bilgi merkezlerine sa÷layaca÷ı
yararlılıklara de÷inildikten sonra, Türkiye’de bilgi
merkezlerine iliúkin afet planlaması konusunda
genel bir de÷erlendirme yapılmakta ve bu
do÷rultuda öneriler sunulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Belge yönetimi, afet planlama,
afet planı, yaúamsal belge programı
Abstract: Disaster planning covers all actions
which aim to keep the negative effects of
disasters in minimum and to protect whole
resources of the society against disasters. A vital
records program and a disaster plan, the two
basic elements of records management, are
important tools which can be used at information
centers during disaster planning process. In this
paper, after examining characteristics of these
tools and their benefits for information centers, a
general evaluation of disaster planning in
information centers in Turkey is provided and
suggestions are offered.
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disaster
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Giriú
Sosyal bilimler literatüründe sıklıkla karúımıza çıkan
kavramlardan bir tanesi risk toplumudur. Beck (1998, s. 10)
ve Giddens’a (2000) göre, do÷anın ve gelene÷in bitti÷i
yerde risk toplumu ortaya çıkmaktadır. Söz konusu riskler

arasında çevre kirlili÷i, nükleer ve kimyasal üretim güçleri
ve ekolojik tahribat yer almakta ve gün geçtikçe yeni risk
türleri ortaya çıkmaktadır. Afet kavramı da risk kavramı ile
zaman zaman eú anlamlı olarak kabul edilmektedir
(Odabaú, 2006). Giddens’ın (2000) do÷al riskler ile imal
edilmiú riskler arasında yaptı÷ı ayrımı afetlerin
sınıflandırmasında da görmek mümkündür. Bu ikili
gruplandırmaya ek olarak, do÷al olan ile insan ürünü olan
arasındaki sınırın giderek bulanıklaútı÷ı gerçe÷inden
hareketle bu iki gruba hem do÷al hem de imal edilmiú
risk/afet çeúidini de eklemek mümkündür. Örne÷in, ozon
tabakasının delinmesi bir do÷a olayı olarak kabul
edilmesine ra÷men, buna yol açan faktörler açısından
de÷erlendirildi÷inde (kapitalizmin aúırı tüketim e÷ilimi)
bunun aynı zamanda sosyal (imal edilmiú) bir olay olarak
ortaya çıktı÷ı görülmektedir (Kumar, 2000; Kasapo÷lu ve
Ecevit, 2001, s. 2).
Afet, bir toplumda ya da onun göreli olarak kendine
yeten bir alt bölümünde, úiddetli bir tehlikenin, hem fiziksel
hem de sosyal olarak, toplumsal yapının temel iúlevlerinin
tümünü ya da bir kısmını yerine getiremez biçimde
kesintiye u÷ratması ve dıúarıdan yardıma ba÷ımlı hale
getirmesi ile sonuçlanan, belli bir zamanda ve mekânda
yo÷unlaúan bir olaydır (Fritz, 1961).

Afet Sorunu ve Bilgi Merkezleri
Bu çalıúmanın amacı, afetlerin organizasyonlarda
meydana getirebilece÷i aksaklıkları ve bu aksaklıkların
önlenmesinde belge yönetimi afet planının önemini
vurgulamaktır. Örne÷in, su taúkınları eskimiú ve ihtiyacı
karúılamayan gereçler ile idare edilen organizasyonlarda
yaúanan en yaygın afet türlerinden biridir. Bunun dıúında
yapısal veya çevresel faktörlerden kaynaklanan yangın,
patlama, deprem ve fırtına gibi pek çok afet türü
organizasyonların faaliyetlerinin engellenmesi ya da son
bulmasına neden olabilmektedir (Smith ve Kallaus, 1997, s.
329). Bu tür afetler organizasyonlarda daha çok belgeler ya
da belgesel iúlemler üzerinde olumsuz etkiler
yaratmaktadır. Çünkü afetlere karúı herhangi bir güvenlik
ya da yedekleme önlemi olmayan organizasyonlarda zarar
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gören araç-gerecin yerine konması mümkünken, kaybedilen
kurumsal belgelerin telafisi mümkün olamamaktadır.
Günümüzde bilgi merkezlerinin do÷al ve yapay kaynaklı
afetlerin yıkıcı etkilerinden zarar gördü÷ü çok sayıda örnek
bulunmaktadır. 26 Aralık 2004 tarihinde Pasifik
Okyanusunda meydana gelen deprem ve depremin etkisiyle
oluúan tsunamide özellikle Endonezya, Sri Lanka,
Hindistan, Tayland, Malezya, Myanmar, Maldivler ve
Bangladeú büyük kayıplar vermiútir (Amarasiri, 2005, s. 2).
Sri Lanka’da hizmet veren 177 okul, 53 halk ve 68
manastır kütüphanesinin zarar
görmesi söz konusu
kayıplara örnek olarak verilebilir (South, 2005). Benzer
yıkımlar tsunamiden etkilenen di÷er ülkelerin bilgi
merkezlerinde de yaúanmıútır. ømal edilmiú risk/afetler
arasında yer alan savaú, Irak’ta onlarca kütüphane ve
arúivin yok olmasına neden olmuútur.
Türkiye’de de yaúanan çeúitli afetler, meydana geldi÷i
co÷rafi alanda hizmet veren çeúitli bilgi merkezlerinin
iúleyiúinde aksaklıklara neden olmuútur. Örne÷in 17
A÷ustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce
Depremi sırasında ço÷unlu÷u halk kütüphaneleri olmak
üzere çok sayıda bilgi merkezi önemli oranda zarar
görmüútür. Benzer úekilde 25 A÷ustos 2000 tarihinde
Ankara’da Sayıútay binasında çıkan yangın önemli arúiv
malzemelerinin yok olmasına neden olmuútur. 2002 yılında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna devredilen
bazı özel bankaların elektronik arúivlerinde yaúanan
sorunlar nedeniyle, çok sayıda vatandaúın geçmiú döneme
ait ödeme kayıtları yok olmuú ve vatandaúlar ma÷dur
edilmiútir.

Belge Yönetimi Programı ve Afet Planlama
Bilgi merkezlerinde afetin etkilerini azaltmak ancak
etkili bir afet planlaması ile mümkün olabilir. Özellikle
arúivler baúta olmak üzere her türlü bilgi merkezlerinde
muhafaza edilen bilgi ve belge kaynaklarını afete karúı
koruma, belge yönetimi disiplininin önemli alanlarından
birini oluúturmaktadır. Belge yönetimi; belge üretimi,
muhafazası, kullanımı, dosyalanması, ayıklanması ve
düzenlenmesi iúlemlerinin sistematik bir yapı içinde
denetlenmesidir (Bellardo ve Ballardo, 1992, s. 29). Di÷er
bir ifade ile belge yönetimi, organizasyonlarda her türlü
iúlem ve iletiúimin uygun ve etkin olarak yürütülmesini
sa÷lamak amacıyla belge üretimi, muhafazası, kullanımı ve
ayıklamasına yönelik her türlü ilke ve uygulama üzerinde
planlama, denetleme, yönetme, düzenleme, e÷itme,
geliútirme ve di÷er idari faaliyetleri uygulama sürecidir.
Belge yönetimi, organizasyonların yazılı kaynakları olan
belgelerin daha etkin, do÷ru ve ekonomik olarak iúleme
konmasında ve orijinal, kalıcı ve güvenilir bir biçimde
muhafaza edilmesinde yararlanılan önemli bir disiplindir.
Söz konusu disiplini oluúturan her türlü ilke ve uygulama
belge yönetimi programı altında sistematize edilir. Belge
yönetimi programı,
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x her türlü kurumsal belgenin üretim öncesi tasarımı,
üretimi, kullanımı, da÷ıtımı;
x belgelere ve içerdikleri bilgiye hızlı eriúimi sa÷lamak
amacıyla dosyalanması ve indekslenmesi;
x güncel olmayan belgelerin yönetilmesi ve/veya sistemden
çekilmesi;
x kaynakların farklı kayıt ortamlarına aktarılması; ve

x bilgisayar, optik tarayıcılar ve modern enformasyon
teknolojilerinin di÷er unsurları ile uyum içinde çalıúması

gibi belge yönetimi sistemi içinde yer alan pek çok konuya
ayrıntılı olarak yer verilen kayıtlı ilkeler bütünüdür. Belge
yönetimi programı, belli bir sistem içinde tasarlanır,
oluúturulur ve uygulamaya konur. Bu sistem, belge
yönetimi uygulamaları için gereksinim duyulan disiplin içi
veya disiplin dıúı her türlü unsurun birbiriyle
bütünleútirildi÷i bir yapıyı ifade eder. Buna göre belge
yönetimi sistemi, belgelerin üretim öncesi tasarımı, üretimi,
da÷ıtımı,
kullanımı,
dosyalanması,
kopyalanması,
ço÷altılması, postalanması, saklanması, korunması, bakımı,
de÷erlendirilmesi, ayıklanması, imha edilmesi, arúivlere
devredilmesi, sınıflandırılması ve düzenlenmesinden oluúan
belge yaúam döngüsünün her evresine iliúkin ilke ve
uygulamaları; belge iúleme metodolojileri, personel,
çalıúma ve depolama yerleri, biliúim sistemi ve
teknolojileri, güvenlik, bütçe, yasal düzenlemeler ve
standartlar gibi her türlü iúletme unsurunu içeren geniú bir
mimariyi ifade eder.
Özellikle elektronik belge kullanımı ile birlikte belge
yönetimi programının organizasyonlarda yararlanılması
gereken önemli bir yönetim aracı oldu÷u gerçe÷i kamu
yöneticileri tarafından da kabul edilmeye baúlanmıútır.
Elektronik belgelerle birlikte belge üretimi artıúı son derece
hızlanmıú ve üretilen belgelerin belli bir sistem içinde
yönetilmeleri zorunluluk halini almıútır. Belge yönetimi
yaklaúımının etkin olarak iúletilebilmesi, bu yaklaúımın
kurumun üst yönetimi tarafından onanması ve bütün
birimlerde kabul ve destek görmesi ile mümkün olabilir
(National Archives of Scotland [NAS], 2006, s. 15). Belge
yönetimi yaklaúımının asıl amacı, belgeleri nitelik artırma
amacıyla hazırlanan denetimli bir süreç içinden geçirmek
ve belgelerin kalıcılıklarını sa÷lamaktır.
Belgelerin
kalıcılı÷ı, her yönüyle güvenli bir ortamda muhafaza
edilmeleri ile sa÷lanabilir. Güvenli ortam oluúturma ise
belge yönetimi programının önemli bileúenlerinden
yaúamsal belge programı ve afet planlarının hayata
geçirilmesi ile elde edilir.

Yaúamsal Belge Programı
Yaúamsal belge programı (vital records program), belge
yönetimi programının önemli bileúenlerinden biridir. 1 Daha
1

Yaúamsal belge programı belge yönetimi konusunda hazırlanan
Türkçe kaynaklarda aynı zamanda hayati ya da önemli belge
programı olarak da ifade edilmektedir.
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çok belge güvenli÷ini sa÷lama iúlevinin önemli
adımlarından biri olan bu program, aynı zamanda afet planı
oluúturma sürecinde dikkate alınması gereken önemli bir
unsurdur.
Yaúamsal belge, kurumsal ve/veya bireysel hakları
belgeleyen ve yok olması durumunda önemli kayıplara
neden olabilen belgedir. Bu tür belgeler di÷er belgelerden
ayrı de÷erlendirilmeli, daha güvenli ve denetimli bir ortam
içinde muhafaza edilmelidir. Bu iúlev belge yönetimi
programı içinde yaúamsal belge programı ile sa÷lanır.
Yaúamsal belge programı, kurumsal ve/veya bireysel
yaúam içinde özel bir de÷eri olan, kaybolması, bozulması
ya da yetkisi olmayan üçüncü tarafların eline geçmesi
durumunda önemli zararlara neden olabilecek belgelerin,
di÷er belgelere göre daha güvenli ve denetimli bir ortam
içinde yönetilmesine olanak sa÷layan ilke ve
uygulamalardan oluúur (Design, 2002, s. 20; Digital, 2004a,
s. 53-54). Özellikleri nedeniyle yaúamsal öneme sahip
belgeler, afet planı çalıúmalarında öncelikli kaynaklar
içinde de÷erlendirilmelidir. Kurumlarda oluúturulan
yaúamsal belge programları ile afet planları arasında
eúgüdümün sa÷lanması kurumsal bilgi ve belge
kaynaklarının daha güvenli bir biçimde muhafaza
edilmesini sa÷layacaktır.
Yaúamsal belge programı, üretimden arúivlerde
düzenlemeye kadar yaúam döngüsü 2 içinde geçen bütün
evreler boyunca yaúamsal öneme sahip belgeleri afet riski
en az olan koúullar içinde saklama, afet sırasında kurtarma
ve afetten sonra kullanıma sunma iúlevini yerine getirmek
için oluúturulur. Bu bakımdan yaúamsal belge programının
içeri÷ini söz konusu programın amaçlarına bakarak
belirlemek mümkündür. Bu amaçlar:
x Kayıtlı oldu÷u ortama ve türüne bakılmaksızın her türlü
yaúamsal belgeyi saptama, önem derecelerine göre
gruplandırma ve bu iúlevi sürekli olarak güncelleme;
x Yaúamsal öneme sahip belgeler ile bunların kayıtlı oldu÷u
ortamları tehdit eden riskleri belirleme;
x Söz konusu riskleri azaltıcı, riskin etkilerinden koruyucu
ve güvenli÷i artırıcı politikalar geliútirme;
x Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yaúamsal belgeler
üzerinde yürütülmesi gereken uygulamaların iúletimini
sa÷lama; ve
x Söz konusu uygulamalar üzerinde da÷ıtılan rol ve
sorumluluklar ile yeni düzenlemeleri yönergeler ve/veya
rehberler aracılı÷ıyla duyurma (Developing, 2005; Vital,
1996).

Yaúamsal belge programının amaçlarına bakıldı÷ında
görülece÷i gibi, söz konusu programa sahip olan her
organizasyon bütün bilgi kaynaklarını ve belgeleri afete
karúı korumada önemli bir güce sahip olmaktadır. Çünkü
2

Yaúam döngüsü, belgelerin üretimi, kullanımı, da÷ıtımı,
dosyalanması,
ayıklanması,
arúivlere
devredilmesi
ve
düzenlenmesi adımlarından oluúan süreci ifade eder.

yaúamsal belge programında daha çok yaúamsal belge
grubu üzerine odaklanma söz konusu ise de program
kapsamında yürütülen çalıúmalar afetin etkilerini
azaltmakta ya da yok etmektedir. Bu durum aynı zamanda
afet sonrası kurtarma ve onarma iúlemlerinin de kolay ve
ucuz olmasını sa÷lamaktadır.

Afet Planı
Bilgi kaynaklarının ve belgelerin afete karúı
korunmasında ve afet sonrasında iyileútirme çalıúmalarının
etkin bir biçimde sürdürülebilmesinde yararlanılan en
yaygın araç afet planıdır. 3 Afet planı, do÷al veya yapay
kaynaklı afetler sırasında uygulanmaya konulmak üzere
herhangi bir organizasyon veya arúiv kurumu tarafından
geliútirilen politikalar, iúlemler ve düzenlemelerdir
(Arúivcilik, 1995, s. 2). Afet planları organizasyonlarda
yaúanabilecek her türlü ola÷an dıúı zararlı olayı ortadan
kaldırmak veya etkisini azaltmak için hazırlanan önemli
araçlardır. Genel bir afet planı, ulusal, bölgesel, yerel
ve/veya kurumsal düzeyde her unsuru kapsayacak úekilde
hazırlanır.
Afet planı dokümanında, olası bir afeti önlemek, afetin
olumsuz etkilerine karúı hazırlıklı olmak, bir afetin
yaúanması durumunda alınan önlemleri hayata geçirmek ve
afetten sonra kısa sürede normal koúullara yeniden dönmek
için geliútirilen ilke ve uygulamalar yer alır. Kapsamlı bir
afet planı birbirinden ayrı, fakat pek çok açıdan birbiriyle
ilgili alt planlardan oluúur. Örne÷in, afet öncesinde riskleri
azaltmaya yönelik olarak alınması gereken önleyici
tedbirler, afet anında afete müdahale edebilmek için
yapılması gerekenler ve afet sonrasında afetin olumsuz
etkilerini azaltma çalıúmaları üç ayrı alt plan içinde ele
alınabilir. Bu planların her biri için birbiriyle ba÷lantılı olan
çeúitli uygulamalar yapılır.
Risk azaltma ya da hazırlıklı olma çalıúmaları, afet
öncesi faaliyetler olarak bilinir. Bu çalıúmalar, afetin ve
zararlı
etkilerinin
yaúanma
olasılı÷ını
azaltacak
eylemlerden oluúur. Afete karúı hazırlıklı olma çalıúmaları,
ortaya çıkabilecek her türlü felaketin yarataca÷ı riski en az
kayıpla kapatabilmek için yapılan ön hazırlıklardır.
Örne÷in sahip olunan kaynakları önem derecelerine göre
gruplara ayırma ya da personeli her türlü afete cevap
verebilecek úekilde e÷itme, bu tür çalıúmalar arasındadır.
ølk yardım gerektiren ya da acil durumlar, geçici bir süre
güç kaybından herhangi bir ofisin ve çalıúanların bütünüyle
zarar görmesine kadar farklı türlerde yaúanabilmektedir.
3

Genel olarak afet planları, afet öncesi, anı ve sonrasında yapılan
her türlü risk, felaket ve iyileútirme uygulamalarını içeren
programlar olarak de÷erlendirilir. Gerek yurt dıúında gerekse yurt
içinde bu alanda yapılan çalıúmalarda afet planları içinde
de÷erlendirilen konular aynı zamanda risk, felaket ve iyileútirme
planları adı altında yayımlanan çalıúmalarla ifade edilir. Di÷er bir
ifade ile literatürde afet planı konusunda tam bir kavram birli÷inin
sa÷lanamadı÷ı görülmektedir. Bu çalıúmada ise afet planı kavramı
risk, felaket ve iyileútirme planlarının her üçünü de ifade etmek
için kullanılmaktadır.
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Her kurum, yaúanabilecek acil olayların engellenmesi ve
normale çevrilmesi için olasılıklar üzerine kurulu bir eylem
planına sahip olmalıdır. Olasılıklar üzerine kurulu söz
konusu plan, en küçü÷ünden en büyü÷üne kadar bütün acil
durumlara cevap verebilecek çözüm seçenekleri
içermelidir.
Afet stratejisi, afete karúı hazırlıklı olma ve afeti önleme
becerisini geliútirmek için oluúturulan politikadır ve afet
planlarının temelini oluúturur. Olası bir afete karúı
elektronik belge koruma stratejisi içinde kuruluúların
alabilece÷i önlemler, Avustralya Ulusal Arúivi tarafından
úu úekilde listelenmektedir (Digital, 2004, s. 50):
x Yaúamsal öneme sahip belgeler, birkaç kopya halinde
ço÷altılmalı ve farklı yerlerde muhafaza edilmelidir;
x Kurumsal gereksinimler nedeniyle saklanmasına gerek
kalmayan belgeler en kısa sürede ulusal arúivlere
devredilmelidir;
x Yedekleme
sistemlerinden
yararlanılmalıdır;

düzenli

olarak

x Belgeler her türlü do÷al ve yapay etkenlere karúı uygun
koúullar içinde depolanmalıdır;
x Isı ve nem gibi zararlı do÷al etkenlere karúı güvenli
depolama araçlarından yararlanılmalıdır;

x Yasal yetki dıúında yapılabilecek de÷iúiklikler ya da
silintilere ve her türlü virüs tehlikesine karúı dijital
belgeleri korumak için yüksek standartlı güvenlik
sistemlerinden yararlanılmalıdır.

Afet sırasında yerine getirilmesi gereken faaliyetler ise
afetin zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik tepki
çalıúmalarıdır. Afete gösterilen tepki, hazırlıklı olma
çalıúmalarının niteli÷ine ba÷lı olarak de÷iúiklik gösterir.
Örne÷in, afet sırasında yerine getirilmesi gereken rol ve
sorumluluklar, personelin hazırlıklı olma çalıúmaları içinde
görev da÷ılımı yapılmıú olmasını gerektirir. Görev
da÷ılımı, çalıúanların bilgi ve becerilerine göre
yapılmalıdır. Yaúanan her türlü afete anında müdahale
edilebilmeli ve afet önlemleri hemen uygulamaya
konulmalıdır. Afet önlemlerine öncelikli olarak insanların
güvenli÷ini sa÷lamak ile baúlanmalıdır. Bu amaç
do÷rultusunda alınması gereken öncelikli önlemleri úu
úekilde sıralamak mümkündür: Ma÷durlara ilk yardımın
ulaútırılması; insanların afet alanından uzaklaútırılması;
kurtarma çalıúmalarına baúlanması; afetin yıkıcı etkilerine
müdahale edilmesi; yiyecek ve barınma ihtiyacının
karúılanması. økinci düzey önlemler ise, ihtiyaç duyulan
hizmetlerin bakım ve onarımını içermektedir. Örne÷in,
elektrik, telefon ve su alt yapı hizmetlerinin onarılması,
personel ve gönüllülerin koordinasyonunun sa÷lanması,
yardım ve fonların yönetilmesi, di÷er kayıp ya da zararların
en alt düzeye indirilmesi.
Afeti iyileútirmeye yönelik planlama ise afetlerin,
belgelerin bütünlü÷ünü, do÷rulu÷unu ve eriúilebilirli÷ini
nasıl tehdit edebilece÷ini öngörmeli ve bu do÷rultuda
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iyileútirme çözümleri geliútirmelidir (California, 2002, s.
23).
Herhangi bir organizasyonun iyileútirme faaliyetlerinde
olabildi÷ince hızlı olması ve iyileútirme çalıúmalarını açık
bir biçimde aksatmadan sürdürmesi olasılık planlarının
varlı÷ı ve/veya niteli÷i ile do÷rudan orantılıdır. Olasılık
planları, acil durumlarda hızlı davranma, geçici hizmet
sa÷lama, elektronik belge kayıt ve bilgi iúlem
fonksiyonlarını normale çevirme gibi pek çok farklı konuyu
içeren ve bu fonksiyonların en kısa sürede normale
dönmesi için yöntemler ileri süren kaynaklardır.
Elektronik belge ve kurumsal belge sistemlerini her türlü
afet riskine karúı korumak ve afetlerden sonra devamlılı÷ı
sa÷lamak günümüz organizasyonlarının üzerinde durdu÷u
bir konu olmuútur. Özellikle e-devlet uygulamaları ile
birlikte elektronik iúlem miktarının her geçen gün artarak
büyüdü÷ü günümüzde organizasyonların uygulamaya
koydukları afet planlarında elektronik belge ve elektronik
belge sistemlerine daha fazla yer verilmelidir.
Organizasyonlarda afet planını oluúturma ve uygulamaya
koymadan önce birtakım alt yapı çalıúmalarının
tamamlanması gerekmektedir. Genel olarak bunlar, bir afet
planının oluúturulması ve düzenli olarak iúletilebilmesi için
gerekli olan faaliyetlerden oluúmaktadır. Buna göre bir afet
planı için gereksinim duyulan ön hazırlık çalıúmaları úu
úekilde sıralanabilir (Smith ve Kallaus, 1997, s. 329-331):
x Herhangi bir afet karúısında rol ve sorumlulukları
saptama;
x Afet karúısında yararlanılacak kurtarma tekniklerini ve
iyileútirmeye yönelik atılması gereken adımları belirleme;
x Olası afetlerin neden olabilece÷i engelleme süresini ve
afet türüne göre ortaya çıkabilecek maliyeti tespit etme;
x Önemli belgeleri ve elektronik bilgi kaynaklarının
yedekleme ünitelerini kuruluú dıúında daha uygun bir
yerde depolama;
x Kritik durumlarda bilgisayar ve bilgisayarla ilgili olan
di÷er donanımların kullanılabilece÷i ve faaliyetlerin
sürdürülebilece÷i alternatif yerleúim yerleri tespit etme;
x Oluúturulan planı kurum içinde duyurmak ve bu konuda
yapılan bütün çalıúmaları do÷rudan yararlanmaya
sunabilmek için çeúitli iletiúim yöntemleri oluúturma,

x Periyodik olarak afete hazırlık planını canlı tatbikatlarla
test etme ve plana uygun de÷iúiklikler yapma.

Afet planı, afetin olumsuz etkilerini önlemek ya da
azaltmak için geliútirilen önlemlerden, yaúamsal öneme
sahip belgeler için oluúturulan koruma stratejilerinden,
yaúanan bir afetin yaralarını iyileútirmeye ve onarmaya
yönelik eylemlerden oluúur. Bu tanım ıúı÷ında bir afet
planında bulunması gereken temel unsurlar ve özellikler úu
úekilde sıralanabilir (Oregon, 1994):
x Sahip olunan bilgi kaynaklarının ve belgelerin
özelliklerine göre tasarlanan genel bir afet politikası;
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x Genel acil durum ve afet müdahale ekibi ile eúgüdüm
içinde hazırlanan bilgi kaynaklarının ve belgeleri
korumaya yönelik rol ve sorumluluklar;
x En yükse÷inden en düúü÷üne kadar yaúanabilecek bütün
potansiyel risklerin analizi;
x Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında uygulamaya
konmak için geliútirilen hazırlıklı olma, tepki verme ve
iyileútirme adımları;
x Afeti saptama ve alarm durumuna geçme için belirlenen
iúlemler;
x Yaúamsal öneme sahip belgelerin saptanması ve kayıt
altına alınması;
x Afet sırasında öncelikli olarak kurtarılacak kaynakların
belirlenmesi ve bunların öncelik sırasına göre
gruplandırılması;
x Afet sırasında ve sonrasında kullanılmak üzere belirlenen
her türlü araç ve gerecin envanterinin oluúturulması;

x Afet olgusu içinde de÷erlendirilen her türlü konu hakkında
personelin belli aralıklarla e÷itilmesi.

Organizasyonlar, afete hazırlık ve iyileútirme planlarını
sürdürülebilir bir anlayıú içinde gözden geçirmelidir. Afet
literatüründe de sık kullanılan bir kavram olan sürdürülebilirlik,
Mileti’nin (1999) de ifade etti÷i gibi toplumun ya da toplumu
oluúturan alt birimlerin, kendi dıúında yer alan faktörlerden
kaynaklanan ve söz konusu birimlerde üretkenli÷in azalması,
yaúam kalitesinin düúmesi gibi olumsuz durumlara yola açan
olayların olumsuz etkilerinin üstesinden gelme ya da bu sorunlar
ile baú edebilme kapasitesine sahip olmayı ifade etmektedir.
Sürdürülebilir afet planlaması, yukarıda maddeler halinde sıralanan
unsurların do÷ru, düzenli ve zamanında iúletilmesi ile hayata
geçirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli
noktalardan biri de söz konusu unsurların yaúanan geliúmeler ve
de÷iúen koúullara karúı sürekli olarak gözden geçirilmesi ve
güncellenmesi gereksinimidir (Patkus ve Motylewski, 2007).
Kurumsal faaliyetler sırasında ortaya çıkan her sorun ya
da
ilk
yardım
durumu,
bir
afet
olarak
de÷erlendirilmemelidir. Çünkü her sorunun bir afet olayı
olarak görülmesi, ola÷anüstü önlemlerin her olayda
devreye girmesine ve kurumsal iú akıúının sık sık ola÷an
düzenin dıúına çıkmasına neden olur. Bu durum, kurumsal
iú sürecine olumsuz yönde etki edecektir. Bu nedenle,
öncelikli afet tanımının çerçevesi tam olarak belirlenmeli,
iúlemler sırasında yaúanabilecek en düúük ve en yüksek afet
olasılıkları ile acil durumlarda alınacak önlemler ve
iyileútirme için yapılması gereken çalıúmalar sorumluları
ile birlikte ayrıntılı olarak ortaya konulmalıdır. Personelin,
yaúanabilecek herhangi bir afete hazırlıklı olması, acil
durumlarda yapılması gereken faaliyetlerin hızlı, baúarılı ve
az emek harcanarak yapılmasını sa÷lar (Standard, 2000).

Türkiye’de Afet Planlaması
Ülkemizde afet öncesi ve sonrası müdahale
çalıúmalarında rol ve sorumluluk birden fazla kuruluú

tarafından yürütülmektedir. Türkiye’de afete hazırlıklı
olma, risk azaltma, müdahale etme, iyileútirme ve yeniden
yapılandırma çalıúmaları konusunda rol ve sorumlulukları
olan kamu kuruluúları úu úekilde sıralanabilir: Baúbakanlık
Kriz Yönetim Merkezi, Baúbakanlık Türkiye Acil Durum
Yönetimi Genel Müdürlü÷ü, øçiúleri Bakanlı÷ı Sivil
Savunma Genel Müdürlü÷ü, Bayındırlık Bakanlı÷ı Afet
øúleri Genel Müdürlü÷ü, Türkiye Kızılay Derne÷i (Akça,
2007).
Bu kurumların dıúında Türk Silahlı Kuvvetleri gerek
planlama gerekse müdahale sürecinde her türlü do÷al afet
çalıúmasına destek sa÷lamaktadır.
Yaúanabilecek afetlerden en az kayıpla kurtulabilmek,
müdahale ve iyileútirme çalıúmalarını öncesi ve sonrasıyla
bir bütün olarak etkin bir biçimde yerine getirebilmekle
mümkündür. Yaúanan her türlü afeti kayıt altına almak ve
afet planlama konusunda hazırlanan her türlü yayını
derleyerek hizmete sunmak gerekir. Bunun için ülkemizde
yaúanan afet kayıtlarını arúivleyecek ve afet konusunda her
türlü kayna÷ı hizmete sunacak bir bilgi merkezine
gereksinim vardır. Bayındırlık Bakanlı÷ı Afet øúleri Genel
Müdürlü÷ü dıúında, ulusal afet çalıúmaları konusunda rol
ve sorumlulu÷u olan kurumların hiçbirinde, kendi kurumsal
faaliyetlerini kayıt altına aldıkları arúivler dıúında genel bir
afet arúivi ve/veya bilgi merkezi bulunmamaktadır. Afet
øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafından uzun süreden beri
üzerinde çalıúmalar yürütülen Afet Bilgi Sistemi ve Ulusal
Afet Arúivi Sistemi projeleri ise ülkemizde afet
çalıúmalarını koordine etme ve düzenlemeye yönelik
önemli adımlar olarak de÷erlendirilebilir. Bu projeler ile,
öncesi ve sonrasında bir bütün olarak her türlü afet hizmet
ve sorumlulu÷unun bütünleútirilmesi gerçekleúebilecektir.
Her yerleúim yerinin afet risklerini analiz ederek afet
haritası hazırlamak, yerel ve merkezi yönetim birimleri ile
ortak koordinasyon ortamı oluúturmak ve yaúanan afet
verilerini kayıt altına almak bu projelerin temel
hedefleridir. Söz konusu projeler tamamlandıktan sonra
ülkemize ait do÷al afet verileri, gelecekte yapılacak
çalıúmalara kaynak olarak kullanılabilecektir (Hamzaçebi,
Koç, Velio÷lu ve Erdem, 2004, s. 1; Türkiye, 2007).
Projelerin bir yararı da afete karúı rol ve sorumlulu÷u olan
bütün kamu kuruluúlarını aynı sistem üzerinde biraraya
getirilmesi ve derlenen afet verilerinin bütün kamu
kuruluúlarının kullanımına sunulmasıdır. Ancak bu
çalıúmalar yalnızca do÷al afetler üzerinde yürütülmektedir.
Söz konusu projeler henüz tamamlanamadı÷ı için
Türkiye’de ulusal afet verilerini arúivleme konusunda
yaúanan eksiklik günümüzde halen devam etmektedir.
Devam eden projeler tamamlandı÷ında do÷al afet verileri
kayıt altına alınabilecek ve ulusal afet bilgi bankası
oluúturulabilecektir. Bu yönüyle söz konusu projelerin
Türkiye açısından önemi büyüktür. Ancak bilgi
merkezlerinin ve arúivlerin afetlere karúı korunması bu
projelerin öncelikli amaçları arasında de÷ildir.

Belge Yönetiminde Afet Planlamasý

Sonuç ve Öneriler
Ülkemizde bilgi merkezlerinde yaúanabilecek afet
risklerini azaltabilmek, bu alanda somut ve kalıcı adımların
atılması ile mümkün olabilir. Di÷er bir ifade ile bilgi
merkezlerinde yaúanabilecek her türlü afetin olumsuz
etkilerinin azaltılması ve afet sonrasında iyileútirme
çalıúmalarında baúarı elde edilmesi, afet iúlevinin do÷ru,
zamanında ve etkili bir politikaya ba÷lı olarak
sürdürülmesini ve afet yönetiminin kurumsallaútırılmasını
gerekli kılar. Afet, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi bir
ekip çalıúmasının müdahalesi ile önlenebilecek ve/veya
zararlı etkileri azaltılabilecek yıkıcı bir olaydır.
Türkiye’de sadece bilgi merkezlerine özel çalıúmalar
yürüten bir afet merkezine gereksinim vardır. Bu nedenle
ülkemizde ulusal bilgi merkezleri afet koordinasyon
merkezinin kurulması bu alanda yürütülecek öncelikli
çalıúmalar arasında yer almalıdır. Ülkemizde farklı
bakanlık ve kuruluúlar altında hizmet veren her türlü bilgi
merkezi üzerinde rol ve sorumlulu÷unu etkin olarak yerine
getirebilmesi için bilgi merkezi afet koordinasyon
merkezine özerk bir statü kazandırılmalıdır. Bu merkez,
kuruluú amaçları, özellikleri ve sahip oldu÷u bilgi
kaynaklarının türlerini dikkate alarak Türkiye’de hizmet
veren her türlü bilgi merkezi için afet planlarını oluúturma
ve uygulanmasını sa÷lama görevini yerine getirmelidir. Bu
do÷rultuda söz konusu merkez, bilgi merkezlerinde afet
olasılı÷ını sürekli olarak denetleme ve bilgi merkezlerini
yönlendirme sorumlulu÷unu da taúımalıdır. Bilgi merkezi
afet koordinasyon merkezi aynı zamanda afet için hazırlık,
afete tepki verme ve iyileútirme çalıúmaları konularında
bilgi ve belge yöneticileri için e÷itim ve yayıncılık hizmeti
vermeli ve bu alanda her türlü yerli ve yabancı bilgi
kaynaklarını içeren bir koleksiyonu araútırmacıların
hizmetine sunmalıdır.
Bu merkez tarafından yapılması gereken di÷er bir önemli
çalıúma da afet bilgi bankasının oluúturulmasıdır. Bilgi
merkezlerinde yaúanan her türlü afetin bütün özelliklerini
kayıt altına alan bir bilgi bankası gelecekte yaúanabilecek
afetler karúısında kararlı adımlar atmada önemli bir araç
olacaktır. Örne÷in, ülkemizde geçmiúte bilgi merkezlerinde
yaúanan ço÷u afete iliúkin bilgi ve belgelere
ulaúılamamaktadır. Afet øúleri Genel Müdürlü÷ü tarafından
Ulusal Afet Arúivi Projesi adıyla Türkiye’de günümüze
kadar yaúanmıú çeúitli afetlere iliúkin ulaúılabilen her türlü
harita, rapor, foto÷raf ve benzeri kaynakları arúivleme
amacıyla bir çalıúma yürütülmektedir. Ancak bu çalıúma
henüz tamamlanmamıútır ve bu nedenle Türkiye’de
yaúanmıú afetlere iliúkin bütün verilerin toplandı÷ı bir
kaynak henüz oluúturulamamıútır. Bu projenin en kısa
sürede tamamlanması gerekmektedir.
Bu merkez tarafından yerine getirilmesi gereken bir
baúka sorumluluk ise oluúturulan bir afet ekibi ile afet
sırasında ve/veya sonrasında bilgi merkezlerine teknik
destek sa÷lamaktır. Söz konusu afet ekibi, afet konusunda
sahip oldu÷u bilgi ve deneyimle afetin olumsuz etkilerini
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azaltma ve iyileútirme çalıúmalarına destek sa÷lama
görevini yerine getirmelidir.
Öte yandan, her bilgi merkezinde afet koordinasyon
merkezinin eúgüdümünde bir afet ekibi oluúturulmalıdır.
Ülkemizde kurum ve kuruluúlarda acil durum yönetimi
merkezlerinin kurulmasını sa÷lamak, Baúbakanlık Türkiye
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlü÷ünün görev ve
sorumluluk alanı içinde yer almaktadır. Kamu
kuruluúlarında afet ekipleri oluúturma iúlevi, söz konusu
kuruluúlarda oluúturulan acil durum yönetimi merkezlerinin
yetki alanına girmektedir. Bu nedenle bilgi merkezleri afet
koordinasyon merkezi tarafından yürütülecek çalıúmalar,
Baúbakanlık çatısı altında kurulan Türkiye Acil Durum
Yönetimi Baúkanlı÷ı ile eúgüdüm içinde yürütülmelidir.
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