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Birinci Bölüm: Doğa, Afet ve İyileşme 
 
26 Aralık 2004’te deniz altında meydana gelen 9,0 Richter ölçeğindeki deprem 
Sumatra kıyılarını vurmuş, 220,000 kişinin ölümüne 1,5 milyon insanında evsiz 
kalmasına sebep olmuştur. Bundan 3 ay sonra Endonezya’da meydana gelen 8,7 
ölçeğindeki deprem ise yaklaşık 2000 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. En yakın 
geçmişte Pakistan’da (86000 ölü) meydana gelen ve Hindistan’ı (1000 ölü) da 
büyük ölçüde etkileyen deprem (7,6)  dikkati çeken diğer bir felaket olmuştur. 
1975’de 100 olarak kaydedilen doğal felaketlerin sayısı 2005 de 400’e çıkmıştır. 
Doğal felaketlerin sayısındaki bu artış ekonomik maliyetin de artmasına neden 
olmuş ve 1950’lere göre 15 katına çıktığı saptanmıştır.  
 
 Dünya nüfusu arttıkça, doğal felaketlere olan sosyal ve ekonomik hassasiyet de 
artmaktadır. Ekonomik fırsat arayışında olan insanlar doğal felaketlerin en çok 
etkilediği şehirsel ve kıyısal alanlara yöneldikçe felaketlerin sonuçları daha ağır 
hissedilmeye başlamıştır.  
• Kuraklık problemi; ormanların yok edilmesi, toprak erozyonu ve arazilerin 
uygunsuz kullanımıyla ortaya çıkmaktadır. 
• Sellerin arkasındaki neden olarak ise nehirlerin alüvyon ile doldurulması ve 
toprağın emici kapasitesinin ilkel tarımsal yöntemlerle ve diğer doğal, çevresel 
korunmalarla azaltılması vardır. 
• Doğal afetlerin yıkıcı etkisini tetikleyen insani hareketlerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 
• Ormanların yok edilmesi ve sürülerin gereğinden fazla otlatılması çölleşmeye 
sebep olmaktadır. 
• Depremler ise gelişmemiş yapılanması olan, kaçak yapıların çok olduğu 
ülkelerde en yıkıcı halini almaktadır. 
 
Gelişmekte olan ülkeler ve doğal felaketler 
 
Doğal afetlerin gelişmekte olan ülkelere maliyeti, gelişmiş ülkelere olan 
maliyetinden daha fazladır. Ulusal zararın göreceli olarak daha az olduğu 
durumlarda bile bölgesel zararlar çok büyük olabilir. Mesela 2004’deki 
tusunamide Endonezya’nın GSYİH’sı 0.1 -0.4 arasında azalırken, Aceh 
bölgesindeki zarar GSYİH’nın %97’sine mal olmuştur. Aynı zamanda doğal 
felaketlerin maliyeti, bu ülkelere gelişmeleri için yapılan yardımları da 
geçmektedir; örneğin Ekim 2005’deki depremin Pakistan’a maliyeti 5 milyon 
Dolar’dı. Bu rakam 3 yıllık yardım miktarına eşittir.  
 
Gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, doğal felaketlerin toplumsal etkileri de 
değişmektedir. Aralık 99’da Venezuella’daki toprak kayması ve Fransa’daki 
fırtına, yakın maliyette hasara yol açmış olsa da, Venezuella’da 50.000 kişi 
hayatını kaybederken Fransa’da bu rakam 123’dür. 
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Gelişmekte olan ülkelerdeki felaketlerin maliyetinin bu kadar yüksek olmasının 
birçok sebebi vardır. Zorlu iklim koşulları olan, durağan olmayan jeolojik 
yapıdaki bölgelerin gelişmeleri zordur. Bunun yanı sıra, gelişme eksikliğinin 
kendisi de bu yıkıcı etkinin artmasına neden olur. Yapıların kalitesiz oluşu, arazi 
kayıt süreci gibi düzenleyici mekanizmaların eksikliği ve ekonomik kalkınmaya 
verilen öncelik sebebiyle doğal felaketlere yöneltilen tedbirlerin azlığı da yıkıcı 
etkiyi artırmaktadır. 
 
Tepki, İyileşme ve Yeniden Yapılanma 
 
Afeti izleyen ilk günler, küresel ve ulusal medyanın tüm dikkatini acil 
ihtiyaçlara yönelttiği günler olduğu için en dinamik günlerdir. Hatta ilk aylarda 
bile durum oldukça dinamiktir – ihtiyaçlar çok çabuk değişir ve genelde ciddi 
sonuçları olan yanlış adımlar atılır. Bu durum beraberinde yardım eden ülkelerin 
sayısını arttırır fakat verilen yardım sözleri zaman geçtikçe, başlangıçtaki 
tahminlerin yüksek olduğu görüldüğü için veya ani para yardımı ülkenin fon 
idare kabiliyetini aştığı için azalır.  
 
Yine de birçok olayda iyileşme süreci ülkenin kendisi tarafından finanse edilir ve 
bu da gelişme momentinde kalıcı kayıplara yol açar. Afetlerin yıkıcı etkisi 
kalkınmayla ilgili olmasına rağmen, felaketler, kalkınmanın bir parçası olarak 
risk şeklinde hesaplanacağına genelde sadece kalkınmaya yönelik bir kesinti 
olarak görülür. Acil ihtiyaçlar karşılandıkça ve medyanın ilgisi azaldıkça 
ülkelerin felaketlere olan hassasiyetlerini azaltma konusundaki uzun dönemli 
projeleri de askıda kalır. 
 
Doğal felaketlere olan hassasiyetin kökenindeki sebepleri bulmaya yönelik etkili 
yöntemler ve gelecekteki potansiyel afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik 
çalışmalar yapıldığı sürece de kalkınmaya yönelik önemli kazançlar elde 
edilebilir. 
 
Dünya Bankası ve Doğal Afetler 
 
Dünya Bankası doğal afetlerde, yeniden yapılanma sürecini finanse etmektedir. 
Bu bağlamda bankanın 3 tane politikası vardır. 
1. Eylemsel politika ilkesi (operational policy note): Afet sonrası Dünya 
Bankasının yeniden yapılanmaya katılımı rehberi. 
2. Eylemsel direktifler (operational directive): Acil durum iyileşme kredisi 
3. Operasyonel Politikalar: Acil Durum İyileştirme Kredisi (AİK) 
       
Bu 3 ilke aciliyeti tanımlamada, aciliyetin kapsamını belirlemede ve bazı diğer 
konularda farklılık göstermesine rağmen, zamanlama her üçünün de asıl 
kaygısıdır. 
 
Afetler için acil yardım politikası olmasına rağmen bu yardım için Dünya 
Bankası’nın herhangi bir stratejisi yoktur. Stratejik planlama ülke bazında 
kalmakta ve Ülke Yardım Stratejileri (Country Assistance Strategies) ve 
Yoksulluk Azaltma Stratejisi çalışmalarıyla (Poverty Reduction Strategy Papers) 
yapılmaktadır. 
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Doğal felaketler konusunda Dünya Bankasının en önemli ortaklığı Şubat 2000 
yılında başlayan Provention Konsorsiyumudur. Bu konsorsiyum afet risklerini 
azaltma konusunda bilgi paylaşmayı amaçlayan uluslararası bir ağdır. 
 
 
Değerlendirme 
 
Bu çalışma Dünya Bankasının politikalarının uygulanması ve operasyonların 
etkinliğinin incelenmesi olarak görülmelidir.  
Çalışmadaki anahtar inceleme enstrümanları; 
• Uzmanların Bilgisi 
• Bankanın finanse ettiği proje ve aktiviteler 
• Personelin Bilgisi 
• Kritik konu ve ülkelerin detaylı incelemesi. 
 
 
İkinci Bölüm: Dünya Bankası’nın Katkıları 
 
Doğal Afet Portföyü 
 
1984’den bu yana, tamamıyla afetlere ayrılmış projeler olarak, daha büyük bir 
projenin afete yönelik parçası olarak ve daha küçük afet aktiviteleriyle ilgili 
olarak uygulanan portföyler, Dünya Bankası Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanır. Bugüne kadar 528 proje afet projesi olarak adlandırılmış ve toplam 
26,281 milyon $ harcanmıştır. 
 
Afet Kredilerindeki Gelişme 
 
Dünya Bankasının verdiği toplam krediler içerisinde doğal afetlere yönelik 
krediler kalemi ilerleme kaydetmektedir. 528 projenin kapsamında; orman 
koruma projelerinde kullanılmak üzere, tespit kulelerine harcanan bir kaç yüz 
dolardan, 500 milyon dolarlık deprem sonrası yeniden yapılanma kredilerine 
kadar geniş bir portföy bulunmaktadır.  
 
 
 
Afet Türüne Göre Krediler 
 
Banka kredisine en çok başvurulan felaketlerin başında seller gelmektedir. (528 
projenin 243 tanesi). Selleri, 107 projeyle kuraklık, 95 projeyle yangın afetleri 
izlemektedir. Ayrıca 127 proje iki farklı türdeki felakete yardım etmektedir, 
örneğin seller ve tropik fırtınalara. 140 tamamlanmış ve devam etmekte olan 
projenin 21’i tamamıyla önlem amaçlıdır.  
 
Bölgelere Göre Krediler 
 
Projelerin en yoğun olduğu bölge, Afrika bölgesidir (134 proje). Bu bölgeyi 128 
projeyle Latin Amerika ve Karayipler takip etmektedir. Orta Asya ve Kuzey 
Afrika bölgesi ise projeler arasında en az paya sahiptir. Afrika’ya en çok kuraklık 
konusunda kredi verilmektedir ve projelerin çoğu tamamlanmıştır. Son 
zamanlarda devam eden projelerin büyük çoğunluğu Doğu Asya, Avrupa ve Orta 
Asya bölgesindedir. 
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Sektörlere Göre Krediler 
 
Sel, kuraklık, yangın gibi birçok felaketin kırsal bölgelerde olması sebebiyle, 
buralar en çok yardım alan bölgelerdir (%40). Ulaşım (%13), çevre (%10) ve 
şehirler (%9) ile kırsal bölgeleri takip etmektedir. 
 
Analitik Çalışmalar 
 
1999’dan bu yana 65 tane yayın, çalışma tablosu, makale ve rapor 
yayınlanmıştır. En fazla araştırılan konular ise; risk yönetimi ve finans 
mekanizmasıdır. Toplamda 15 ülke felaketler konusunda özellikli analizlere 
konu olmuştur. 
 
Yardımların Dağılımı 
 
Bir doğal afet sonucunda Dünya Bankası’ndan, bankaya üye olan ülkelerin 
büyük çoğunluğu faydalanmıştır (110 üye ülke). Fakat yardımların yoğunluğu 
farklıdır. 53 ülke sadece bir veya iki kez yardım alırken, en baştaki 10 ülkeye 208 
proje (%39) ayrılmıştır. Türkiye, 13 proje ve 3390 $’la altıncı sırada yer 
almaktadır. 
 
Yeniden Tahsis 
 
Bir doğal afet sonrasında, afetzede ülke Dünya Bankası’na ilk başvurduğu 
zaman, uzmanlar var olan ülke portföyünü inceler ve yeniden yapılanma için 
gereken fonun tahsil edileceği krediyi belirlerler. 1984’den bu yana, doğal 
afetlerin etkilerinin iyileştirilmesi adına Dünya Bankası, 3.047 milyon dolardan 
fazla, acil durum iyileştirme kredileri yoluyla yeniden tahsis düzenlemesi 
yapmıştır. 
 
1976–83 döneminde, her yıl ortalama 2 yeniden tahsis yapılırken, 1984–99 
arasında bu rakam 11’e çıkmıştır. 1999 sonrasında ise, sürdürülecek projelerin 
yeni başlaması ve yeniden tahsise projelerin sonlarına doğru ihtiyaç duyulması 
sebebiyle veya acil durum iyileştirme kredilerinin yeniden tahsis metodunun 
yerine kullanılmasıyla, yeniden tahsis oranlarında düşüş görülmektedir. Ayrıca 
Dünya Bankası’nın geliştirdiği, beklenmedik risklere yönelik krediler  ( 
Contingent Hazard Recovery and Management Loan) gibi yöntemler sayesinde 
orijinal projelerin amaçları korunacaktır.  
 
Proje Performansı 
 
Dünya Bankası’nın finanse ettiği doğal afet projeleri, sonuç ve sürdürülebilirlik 
açısından banka genelindeki diğer tüm portföylere oranla daha yüksek paylara 
sahiptir. 1984–2004 yılları arasında Dünya Bankası’ndaki tüm projelerin 
ortalaması %72 iken, bu projelerin yaklaşık %80’i tatmin edici bulunmuştur.  
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Bankanın finanse ettiği projelerin en iyi olduğu 
alanlar; 
 
Afet Türü 
 
Deprem ve toprak kayması afetlerinde diğer afetlere oranla sonuç açısından daha 
tatmin edici bulgular elde edilmektedir. Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında 
da hikaye aynıdır. Kurumsal gelişme ve etki performansı açısından 
değerlendirme yapıldığı zaman ise sonuçlar Dünya Bankası ortalamasına yakın 
çıkmaktadır. Sadece kuraklık ve tsunami projeleri ortalamanın biraz 
üzerindedir.   
 
Acil Durum İyileştirme Kredileri (AİK) 
 
Üç yıllık kredi araçlarıdır ve bankanın diğer kredilerine göre birçok avantajı 
vardır. Kurulun onayıyla birlikte projenin hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlar, 
pozitif ithalat listesi sayesinde, hızlı harcama olur ve bazı gereksinimler 
ertelenebilir. Bu pozitif etkileri sayesinde AİK’lar hem afet portföylerinden hem 
de toplam Banka’nın portföylerinden daha tatmin edici bir orana sahiptir.  
 
 
Geniş Kapsamlı, Çok Sektörlü Projeler 
 
Sadece 12 tane olmalarına rağmen en iyi performansa sahiptirler. 
 
Bölgeler 
 
En iyi performansa sahip bölgeyle (Orta Asya ve Kuzey Afrika) en kötü 
performansa sahip bölge (Afrika) arasında %22’lik bir fark vardır. Orta Asya ve 
Kuzey Afrika’da 13 projenin sadece 1 tanesinde tatmin edici olmayan sonuçlar 
alınmıştır. 
 
Projelerin Ürünleri ve Sonuçları 
 
Dünya Bankası’nın finanse ettiği projeler taşınabilir malvarlığının yenilenmesi 
alanında çok iyi performans sergilemektedir. 115 tamamlanmış projede hasar 
görmüş altyapının iyileştirmesi başarılmış, 28’i ise tamamlanamamış veya 
istenen sonucu verememiştir.  
86 proje zararın hafifletilmesi konusunda başarılı olurken 32 tanesi başarılı 
olamamıştır. Afetlerin engellenmesi konusundaki deneyimsizlik sebebiyle, 
Dünya Bankası henüz hangi önlemlerin etkili olacağını ortaya çıkaramamıştır. 
Korunmaya ayrılan 21 projenin 8’i %63 başarı oranıyla tamamlanmıştır.  
Proje bazında yapılan bu değerlendirmeden alınacak derslerden en önemli 3 
tanesi; 
1. Felaket yönetimi, hazırlıklı olmak ve zararın hafifletilmesi konusundaki 
ihtiyaçlar belirlenmelidir. 
2. Hızlı uygulama için basit ve esnek tedarik yöntemlerine ihtiyaç vardır. 
3. Uygulamanın acil olduğu durumlarda basit proje tasarımları çok önemlidir. 
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Dünya Bankasının Risk Yönetimi 
 
1990’larda afet bazlı kredilerin artmasıyla beraber Banka’nın bu krediler ve 
yönetimi için ayrı bir birim kurması şart oldu. 1999–2005 yılları arasında doğal 
ve teknolojik felaketlerde Dünya Bankası’na görev yönetiminde ve stratejik 
yardımların oluşturulmasında kolaylık sağlaması için Felaket Yönetim Hizmeti 
(Disaster Management Facility), sonra da Tehlike Yönetim Birimi (Hazard 
Management Unit) kuruldu. 
 
 
Üçüncü Bölüm: Doğal Felaketler ve Dünya Bankası 
Stratejileri 
 
Doğal felaketlerle ilgili raporlarda çoğunlukla, hayatını kaybeden ve etkilenen 
insanların sayısı ve ortaya çıkan zararın büyüklüğüyle ilgili, felakete yönelik 
durgun bir bakış açısı vardır. Afetler genellikle kalkınmaya yönelik bir engel 
olarak görülmez. Bilgi eksikliği ve doğal afetlerin rastlantısal ve önceden tahmin 
edilemez bir yapıda olması Dünya Bankası’nın bu konuyla ilgili strateji 
geliştirememesinin en büyük sebepleridir. Eğer afetler tahmin edilebilir olsaydı, 
kalkınmanın bir parçası olarak planlamaları yapılabilirdi. 
 
Doğal Afetlerin Tahmin Edilebilirliği, 
 
Bu konuda Dünya Bankasının ve Birleşmiş Milletlerin yaptığı iki ayrı çalışma 
bulunmaktadır. Her iki çalışma da doğal afetlerin meydana geleceği bölgeleri, ne 
kadar sıklıkla doğal afetlere maruz kaldığına bakarak tespit etmeye çalışmış ve 
buna insan faktörünü de ekleyerek bir risk analizi yapmıştır. 
 
 
Dünya Bankası Açısından Planlama Uygulamaları 
 
Bugüne kadar doğal felaketler sebebiyle Dünya Bankası’ndan en çok kredi alan 
ülkelere bakılarak gelecek için bir tahminde bulunmak o kadar da zor değildir. 
Yanı sıra, inşa edilmiş çevrenin ne kadar hassas olduğunu ölçmek de 
mümkündür. Bu sebeple, insani ve finansal risklerin hesaplanabilmesi halinde 
afetlerin tahmin edilmesi ve Dünya Bankası’nın buna yönelik önlemler alması 
destekleyici bir olgudur.  
 
Stratejik düşünce açısından, Dünya Bankası doğal felaketlere en çok duyarlı olan 
50 ülkeyi belirleyerek, ekonomik ve insani riskleri de hesaba katarak kredi 
paylarını ayarlayabilir. Bu listeye bakıldığında 50 ülkenin 47’sinin gerçekten de 
analiz edilen dönem sürecinde Dünya Bankası’ndan borç aldığı görülmektedir. 
 
Sıklıkla doğal felaketlere maruz kalan ülkelerin afet dışı kredilerinde sürekli 
yeniden tahsis yoluna gidilmesi hem afetin etkilerini hem de genel 
kalkınmalarını etkiler. Bu durum hem Dünya Bankası’nın hem de afete uğrayan 
ülkenin potansiyel felaketlerin sıklıkla meydana geldiği bölgelerdeki planlama 
eksikliğini göz önüne koymaktadır. Hem Dünya Bankası’nın hem borçlu ülkenin 
kullandığı 2 ana strateji dokümanı; Ülke Yardım Stratejileri, ÜYS, (Country 
Assistance Strategies) ve Yoksulluk Azaltma Stratejisi çalışmalarıdır (Poverty 
Reduction Strategy Papers-PRSP). 
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Yoksulluğun Azaltılmasında Afet Planlaması  
 
PRPS borçlu ülke hükümeti tarafından üretilen, dış kredilerin yoksulluğu 
iyileştirmede ne kadar etkili olduğunu anlatan belgedir. Dolayısıyla içeriğinde, 
afetlerin fakir insanların yaşamını nasıl etkilediği, gelecekte uygulanması 
beklenen önlemler gibi maddeler yer almaktadır. 
 
Ülke Yardım Stratejilerinde Afet Planlaması 
 
Ülke yardım stratejileri bir planlama belgesi olduğu için içeriğinde, Dünya 
Bankası ve borçlu ülkenin önlem alma konusundaki düşüncelerinin olması 
muhtemeldir. Fakat bu dokümanın içeriğinde doğal felaketlere özellikle ayrılmış 
bir bölüm yoktur. 4 veya daha fazla afet projesine sahip olan ülkelerin bile ÜYS 
belgelerinin üçte biri afetlerden söz etmez. Bunun yanında, sürekli olarak belirli 
tipte bir afete maruz kalan ülkelerin ÜYS planlamasında o afet yer almaz.   
 
Her ÜYS belgesi bir sayfalık Kalkınma Öncelikleri Özeti adı altında bir matrise 
sahiptir. Öncelikler; yüksek, orta ve düşük olmak üzere 3 gruba ayrılır. 
Türkiye’nin ÜYS belgesi içerisinde doğal afetler esas konulardan biri olarak 
belirlenmiştir fakat öncelikler matrisinde ayrıca işaretlenmemiştir.  
 
Bu çalışmanın bulgularından bir tanesi de; yüksek hassasiyeti olan ülkelerin 
ÜYS belgelerinde afetlerden söz edenlerin ortalaması 7,9’dur, hassasiyeti yüksek 
olan fakat ÜYS’de afetlerden söz etmeyen ülkelerin ortalaması ise 2,4’tür.  
 
Borçlu Ülkeleri Afet Riskine Göre Sınıflandırmak 
 
Ülkelere verilen krediler programlanırken bir ülkenin ne kadar afet riski 
taşıdığını bilmek Dünya Bankası için çok önemlidir. Etkili bir kredi programı 
için ülkelerin taşıdıkları doğal afet risklerine göre gruplandırılması verimli bir 
yöntemdir.  
 
Doğal Felaketler Risk Bölgesi’nde yer alan 35 ülke yüksek hassasiyetli olarak 
tanımlanmıştır çünkü GSYİH’nın %50’den fazlası bir afet durumunda risk 
altındadır. 15 ülke, GSYİH’nın %50-30’u risk altında olduğu için orta hassasiyetli 
olarak tanımlanmıştır, geri kalanlar ise göreceli olarak daha az risk taşıdıkları 
için düşük hassasiyetli olarak tanımlanmışlardır. 
 
Bu sınıflandırmada yer alan tüm ülkeler, afet riskini, makroekonomik ve diğer 
risk unsurları planları çerçevesine dahil etmek durumundadırlar. Yüksek ve orta 
hassasiyeti olan ülkeler, birleşmiş afetler ve çevresel - altyapısal düzenlemeler 
için de kredi alabilirler. Bunların yanı sıra yüksek hassasiyeti olan ülkeler 
ÜYS’lerinde afet acil durum planlarına sahiptir.  
 
 
Dördüncü Bölüm: Dünya Bankası Yardımlarının 
İlişkisi 
 
Dünya Bankası bir afet olayına müdahale ettiği zaman çeşitli fonlar kullanır. 
Örneğin, Honduras’ta Mitch Kasırgası’nın hemen ardından atılan ilk adım; Acil 
Durum İyileştirme Kredisiyle ödemeler dengesini desteklemek olmuştur. 
Ardından var olan yedi farlı projenin yeniden tahsis edilmesi yöntemiyle 



DOĞAL AFETLER, KALKINMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 
 

Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü | Sayfa 8 

iyileştirme ve yeniden yapılanmaya kredi sağlanmıştır. Görüldüğü üzere bir 
afette birden fazla ve farklı krediler kullanılabilir. Doğal afetlere müdahalede 
esneklik ve yenilikçilik büyük önem taşır. 
 
Afet Yardımının İlişkisini Belirlemek 
 
Yapılacak müdahalenin ilişkisini belirlemek; zamanlamayı iyi yapabilmeye, 
ülkenin acil ihtiyaçlarını belirlemeye ve hassasiyeti azaltabilmeye bağlıdır. 
Fakat ülkenin ihtiyaçları ve felaketten etkilenenler günden güne değişmektedir. 
Böylelikle esnek ve işler bir plan belirlemek zorlaşmaktadır. 
 
Bir doğal afet sonrası öncelikleri belirleyebilmek çok kolay değildir. Acil 
müdahale gerektiren durumlar (konut ihtiyacının sağlanması gibi) bir plan 
olmadığı için geç uygulamaya konulurken, aciliyeti çok fazla olmayan 
durumlarda (caddelerin yeniden yapılandırılması) müdahale gereğinden erken 
başlayabilir. Bu durumlarda acil müdahale gerektiren konuların belirlenmesi 
için hükümetin bir planı ve bu konularda uzmanlaşmış kurumlar olmalıdır. 
Geçen 20 yılda Dünya Bankası’nın afetlere yönelik 60 farklı aktivite yönettiği 
görülmektedir. Bunların arasında en önemli 4 tanesi; 
1. Erzak ve malzeme tedariki 
2. Yol altyapısının iyileştirilmesi 
3. Sel kontrol altyapısının iyileştirilmesi 
4. Afet yönetimi çalışma ve araştırmaları. 
Zamanlama doğal felaketlerin ardından müdahale için hayati konulardan bir 
tanesidir. Hangi konuda müdahale edildiği kadar, müdahalenin ne zaman 
başlayacağı ve ne kadar süreceği de verimlilik için belirlenmesi gereken önemli 
bir konudur. Kuraklık felaketi kendini hissettirmeye başladığında, bir süre 
içinde fakir insanlar tohum stoklarını kullanmaya ve hayvanlarını satmaya 
başlarlar, bu bağlamda yardım insanların bir sonraki senenin mahsullerini 
tüketmeye başlamadan önce yapılmalıdır.  
Aynı mantıkla, Dünya Bankası da yardımlarını zamanında ayarlamak 
zorundadır. Örneğin, ödemeler dengesi finansmanında işler iyi gitmiyorsa, 
yeniden yapılanma çerçevesinde bir sonraki senenin ithalat giderlerini 
karşılayacak politikalar için bütçe oluşturması gerekir. 
 
Yardım fonları mekanizması ve benimsenecek yaklaşım, elde edilmek istenen 
sonuca bağlıdır, acil bir ihtiyacın gereksinimi mi finanse edilecek, iyileşme 
döneminde orta vadeli bir yardım mı yapılacak yoksa uzun dönemde bir yeniden 
yapılanma politikası mı izlenecek, bu konularda karar mekanizmasının iyi 
çalışması gerekmektedir. 
 
 
Acil Yardımlar İçin Hızlı Destek Dağıtımı  
 
Afetlerden etkilenen ülkeler genelde, sermaye kayıplarını yerine koyabilmek için 
acil yardım isteğinde bulunurlar. Bu gibi durumlarda Dünya Bankası var olan 
kredilerin yeniden tahsisi yoluna gider. Özellikle kredinin ayrıldığı orijinal proje 
afettin sonuçlarından zarar görebilecek bir projeyse, yeniden tahsis yöntemi 
oldukça ayırıcı özelliktedir.  
 
Fakat bazı ülkeler için yeniden tahsis bir seçenek değildir. Özellikle küçük ada 
ülkelerin veya kırılgan ekonomik ve politik sistemi olan küçük ülkelerin, 
genellikle az sayıda devam eden projeleri vardır. Bu ülkelerin Dünya Bankası’ 
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ndan yeni kredi istemeleri durumu limitlidir, uzun zaman alır ve toplam 
borçlarına eklenir.  
 
Yeniden tahsise alternatif olarak, sosyal fonların yönünü değiştirmek sayılabilir 
ki yapısı gereği bu fonlar çok sektörlüdür ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verir 
niteliktedir. 
 
İyileşme için Yeni Projelerin Dağıtımı 
 
Kısa ve orta vade arasında ülkeler, bütçe desteği, yeniden yapılanma için teknik 
destek, ulaşım altyapısının hızlı inşası ve araç gereçlerin tedariki konularında 
yardım isterler. Dünya Bankası bu tarz desteği Acil Durum İyileştirme 
Kredileriyle sağlar.  
 
Ödemeler Dengesi Desteği 
 
Bu destek, makroekonomik koşulların iyileştirilmesi için hızlı girdi sağlamak 
üzere geliştirilmiştir fakat çok yaygın değildir. Doğal afet ardından geliştirilen 
projelerin sadece 15 tanesi ödemeler dengesi desteği içeriklidir.  
 
Amaç, fonların hızlı dağıtımı olmasına rağmen, verimliliğe ulaşmak için 
ödemeler dengesi desteğinin 7 aya ihtiyacı vardır hatta tamamlanması 2,4 yılı 
bulmaktadır. Bu sebeple ihtiyaçların acil karşılanması konusunda çok da verimli 
bir yöntem değildir. 
 
 
Sosyal ve Ekonomik İyileştirme Desteği    
 
Dünya Bankası yapılacak aktiviteleri, acil müdahale ihtiyacı olan ve planlama 
için daha uzun zamana ihtiyacı olan orta vadeli iyileştirme projelerine göre 
ayırmaktadır. Operasyonel politikalar (Operational Policy, OP) ve Banka 
Prosedürü (Bank Procedure, BP) projelerin hazırlanma aşamasında birleştirerek, 
uygulama prosedürlerini araştırarak ve kaynakları uygun bir şekilde dağıtarak, 
kısa vadede müdahale gerektiren durumlarda kullanılır.  
 
Dünya Bankası’nın politikası, çabuk müdahale etmeyi ve uygulama zamanını 
minimuma indirgemeyi gerektirse de, deprem, kuraklık ve tropikal fırtınalarla 
ilgili deneyimler, acil müdahalenin her zaman gerekli müdahale olmadığını 
göstermiştir. Doğal afet sonrası yapılacak etkili müdahale, farklı 60 tane 
projeden en uygun olanını seçmeyi gerektirir. Bu durumda hızlı müdahale sadece 
yapılması gereken aktivitenin kısa bir zamanda gerçekleştirilebileceği biliniyorsa 
yapılmalıdır.  
 
Zaman kısıtlaması olan projeler banka personelinin bazı aktiviteleri gereksiz 
olarak planlamaya katmasına neden olabilir. Bir diğer risk ise, uygulaması uzun 
olan fakat uzun dönemde getirisi yüksek olan aktiviteler sırf zaman kısıtlaması 
sorunu yüzünden politikaya dahil edilmeyebilir.  
 
İyileştirme ve yeniden yapılanma sürecinde uygulanan afet aktiviteleri, 
uygulama zamanı olarak, 2 yıldan 7 yıla kadar değişik varyanslar 
göstermektedir. Neredeyse bütün önemli afetlere yapılan müdahale aktiviteleri 
için 3 yıldan uzun bir zamana ihtiyaç vardır. Örneğin arazi iktisap edinmeyle 
ilgili aktiviteler ortalama 7,5 yılda tamamlanır. 
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Toplamda şu ana kadar tamamlanmış 303 projenin %28’i beklenen zamanda 
tamamlanmıştır. Geri kalanı ise 18 günden 5,5 yıla kadar değişen aralıklarla 
uzamıştır.  
 
Uzun Dönemde Hassasiyeti Azaltmak 
 
Dünya Bankası’nın standart kredi araçları, yeni veya yenilenmiş altyapıyla 
(barınak, uyarı sistemleri, sel kontrol mekanizmaları) ya da afet risklerini 
yönetme kapasitesini geliştirerek hassasiyeti azaltmak için oluşturulmuştur. Bu 
tarz aktiviteler 3 yıldan uzun bir sürede gerçekleştirilir.  
 
Acil Durum İyileştirme Kredileri bu aktiviteleri kapsadıkları için hedeflenen 
sürenin ötesine geçerler. Ama eğer Acil Durum İyileştirme Kredileri bu 
aktiviteleri kapsamaz da bunları izleyen diğer kredilere bu yük bırakılırsa, 
gerekli önlemler asla alınamayabilir. Tamamlanmış 59 AİK’nın sadece 10 
tanesinde izleyen projelere yer verilmiştir. 
 
Son dönemlerde doğal afetlere maruz kalmayan düşük gelirli ülkelerde, 
hassasiyeti azaltmak, kalkınma planının bir parçası haline gelmiştir. Afete 
maruz kalan ülkelerde ise hükümetin odak noktası değiştiği için hassasiyeti 
azaltma konusu hızlıca kalkınma planından çıkmaktadır.  
 
Afet hasarlarını karşılayan sigortalar birçok gelişmiş ülkede hassasiyeti azaltma 
konusunun önemli bir kısmıdır fakat gelişmekte olan ülkelerde daha seyrek 
görülen bir önlemdir. Amerika’da doğal afetlerin zararının yarısı sigortayla 
karşılanırken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran %2’den daha azdır.  
 
Dünya Bankası mükerrer sigortalar konusuna odaklanan 10 projeyi 
desteklemektedir. Afet sigortaları, endeks bazlı sigortalar, mikro finans 
kurumlarının işleri, acil durum kredileri ve afet sigortası havuzunun yaratılması 
bu projelere dâhildir. 
 
Şu ana kadar ki deneyimler içerisinde en başarılı olan Türkiye’de Marmara 
depreminden sonra afet sigortası havuzunun geliştirilmesi olmuştur. Zorlukları 
arasında ise en önemli olan; insanlara sistemin nasıl işlediğinin ve sigortaya 
para ödemelerinin yararlarının anlatılmasıdır.  
 
Dünya Bankası Çabuk Müdahale Ediyor Mu? 
 
Afet projeleri çok zor şartlar altında başlatıldığı ve yürütüldüğü için hızlı ve 
verimli müdahaleyi gerçekleştirmek de aynı derecede zordur. İncelenen 528 
projede; Dünya Bankası, ADK’lerini kullanarak müdahale sürecini geliştirmiş 
gibi görünmemektedir.  
 
Acil bir durumla bankanın yönetim kurulunun gereken müdahaleyi hazırlaması 
arasındaki zaman ortalama olarak 6,7 aydır (201 gün). Projeler ayrı olarak 
incelendiğinde, ADK ve diğer projeler arasında az bir fark vardır. ADK’nin 
hazırlanması ortalama 6,6 ayken (198 gün) diğer projeler için bu süre 7 aydır 
(209 gün).  
 
Dünya Bankası’nın afet portföyündeki projelerin verimliliğe ulaşması ortalama 7 
ay (208 gün) gerektirir. Son zamanlarda gerçekleştirilen projeler birkaç sene önce 
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gerçekleştirilenlere göre daha yavaş ilerlemektedir. Bu da Dünya Bankası’nın 
acil durumlara verdiği tepkinin yavaşlamakta olduğunu göstermektedir.   
 
Bunların yanı sıra afet projeleri, diğer yatırım projelerine oranla daha uzun 
zaman almaktadır. Kurulun onayından bitiş gününe kadar afet projelerinde 
ortalama uygulama süresi 6,6 yıldır (2396 gün). Buna karşı, Dünya Bankası’nın 
yürüttüğü bütün projelere bakıldığı zaman gereken sürenin ortalama 6,1 yıl 
(2214 gün) olduğu görülür. Bir felaket sonrasında ülkenin en acil ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere hazırlanan ADK’lerinin bile ortalama uygulama süresi 3,9 
yıldır (1433 gün).  
 
Gerçekleşen ve tahmin edilen uygulama sürelerine bakıldığında Dünya 
Bankası’nın gerekli süreyi daha az tahmin ettiği görülmektedir. 
 
Kısa ve Orta Vadede, Planları Belirlemek İçin Uzun 
Dönemdeki Görüşleri Kullanmak 
 
Proje bazında bakıldığı zaman, kırılganlığı azaltmak adına başarılar elde edildiği 
görülürken (afetzedeler için barınma sağlanması, insanların afet bölgelerinin 
dışına yerleştirilmesi, izleme ve uyarı sistemlerinin finanse edilmesi gibi), genel 
olarak sosyal ve ekonomik açıdan ülkelerin hassasiyetinin kötüye gittiği 
söylenebilir. Bu tarz kırılganlık ADK’leriyle çözümlenemez.  
 
Bankanın deneyimleri, doğal afetlere acil müdahalenin önemli olduğu kadar 
yerel kırılganlıkların ve bu kırılganlıkları önlemenin de önemini göstermektedir.  
 
Doğal afetlerin kökenindeki sebebi bulmak ekonomik açıdan anlamlıdır, örneğin 
Çin 40 yıl boyunca sel kontrol mekanizmalarına 3.15 milyar dolar yatırarak, 12 
milyar dolarlık potansiyel afet maliyetinden kurtulmuştur. Genel olarak 
kırılganlığın sürdürülebilir ve önemli ölçüde azaltılması ADK’lerine ayrılan 3 
sene içerisinde çok da gerçekçi bir biçimde gerçekleştirilemeyebilir.  
 
Dünya Bankası’nın doğal afetlere karşı getirebileceği bir diğer katkı da; 
uluslararası deneyimlerini kullanmak ve bağış yapan ülkelerle diyalogu 
geliştirme taahhüdüdür.  
 
Beşinci Bölüm: Afetlerin Sosyal Yönü 
 
Doğal felaketler sadece hayatları ve altyapıyı değil aynı zamanda sosyal 
etkileşimi ve sosyal birliği de etkiler.  
 
Doğal felaketlere müdahale etmek, komuta ve kontrol yönetimiyle birçok kaotik 
durumu ortadan kaldırmayı başarabilen askeri yöntemlere benzer. Fakat bu 
yaklaşım dışardan gelebilecek katılımları engelleyebilir. Yerel güçler 
birleşmektense ayrı gruplara bölünebilir, yardıma hazır insanlar ve kuruluşlar, 
felaketten etkilenen toplumların bilgi eksikliği sebebiyle yardım 
operasyonlarının dışında kalabilirler.  
 
İlk anda sosyal birlikteliği sağlayacak olan yerel örgütlere, sosyal gruplara ve 
değişik hassasiyet riskine önem vermemek acil müdahalenin etkilerini azaltır ve 
iyileştirme sürecini daha zor hale getirir.  
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Doğal Afet Müdahalelerine Katılım 
 
Yürütülen 528 projenin 241’inde dışardan katılımın olduğu belirtilmiş fakat bu 
katılımların ne kadar faydalı olduğu konusunda, sadece 50’sinde tasarım 
aşamasında, 82’sinde de uygulama aşamasında yararlı katılımdan söz edilmiştir.  
Proje değerlendirmeleri, toplumun katılımının gerekli olduğunu ve gitgide daha 
da artan bir önemi olduğunu ortaya koymuştur.  
 
Aynı zamanda toplumun ihtiyacını yine en iyi toplum bildiği için yapılan 
iyileştirme çalışmalarının verimliliği açısından katılımın rolü büyüktür.  
 
Barınak ve Konut 
 
Acil durum barınakları ve konutların yeniden inşa edilmesi, başka yollarla 
karşılanamadığı sürece de, Dünya Bankası’nın öncelik verdiği konulardan bir 
tanesidir. Yeniden yapılandırma çalışmalarında apartmanların ve ticaret 
merkezlerinin kimin yönettiğine bakılmaksızın yeniden inşa edilmesi hatta bazı 
durumlarda zorda olan insanların daha kötü durumda bırakılması söz konusu 
olabilir. 
 
Barınak konusunda ise çeşitli önlemler sıralanabilir; acil durum barınaklarının 
kurulması, evsiz kalan insanlara daha güvenli yerlerde ikamet sağlanması ve 
kalıcı evler hazırlanırken geçici barınakların inşası gibi. 
 
Dünya Bankası’nın perspektifinden, amaç; yardıma en çok ihtiyaç duyanlara 
yoğunlaşıp, bir an önce kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamak ve 
olası bir diğer felaketin etkilerini azaltmaya çalışmaktır. 
 
 
Ne Yapılabilir? 
• Acil durum barınakları temin edilirken var olan sosyal ilişkileri korumak. 
Barınak talebi gündeme geldiği zaman aileleri ve komşuları birlikte tutmaya 
özen gösterilmelidir. 
 
• Daha yüksek standartlar kurmak. 
Geçici konutlar bazı durumlarda uzun süreli kullanılmak durumunda kalabilir. 
Bu sebeple geçici konutların Marmara depreminde olduğu gibi dayanıklı ve 
yüksek standartlarda olması gerekmektedir. Böylelikle bu yapılar, kalıcı 
konutların inşası tamamlandıktan sonra zor durumda olan insanlar için bir diğer 
barınma formu olarak kullanılabilir.  
 
• Yer ve hizmet sağlarken sosyal şartlara ve çevreye önem vermek. 
 
• Kırsal kesimlerde konut çalışmalarını teşvik etmek. 
“Eğer bir adımı başarıyla atarsanız öbürü için para alabilirsiniz.” Bu görüşle 
yapılan çalışmalar Türkiye ve Hindistan’da başarılı olmuştur. 
 
Yeniden Yerleştirme 
 
Son 20 yılda, 30 projede evsiz kalan insanların yeniden yerleştirilmesi gündeme 
gelmiştir. 20 projede insanlar başarılı bir şekilde daha güvenli alanlara 
yönlendirilmiş, 7 projede teknik bilginin eksikliği ve afetzedelerin endişeli 
tutumları sebebiyle daha az başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bütün projelerde 
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daha güvenli bir bölgeye yerleştirilmek suretiyle ailelerin hassasiyeti 
azaltılmıştır.  
 
30 projenin 7’sinde, insanlar köklerine dönmek isteği veya yeni tahsis edilen 
evlerini satarak ekonomik avantaj elde etme isteğiyle, eskiden yaşadıkları 
yerlere geri dönmüşlerdir.  
 
Afetzedeler, genelde farklı bir bölgede yeni bir eve taşınmaktansa hasar görmüş 
evlerini onarma yolunu seçerler.  
 
Ne Yapılabilir? 
• Kültürel ve tarihi bölgeleri geliştirmek için kentsel yapılanma kullanılabilir. 
• Yeniden yerleştirmede iş olanaklarına önem vermek. 
•  
 
Hassas Gruplar 
 
Fakirlik ve Afetler 
 
Farklı felaketlerin etkileri de farklıdır. – deprem binaların yıkılmasına sebep 
olur- Felaketlerin farklı sektörlere ve toplumun farklı kesimlerine olan etkileri 
de farklıdır. –depremlerde standartlara uymayan kaçak yapıların olduğu 
bölgelerin daha çok zarar görmesi-. Felaketlerin eşit olmayan sonuçlarının 
sebepleri olarak; gelir statüsünün farklı olması, farklı kültürler, cinsiyetler ve 
yerleşim bölgeleri sayılabilir.  
 
Evsiz kalan insanların belirlemesi açık bir şekilde yapılmayan durumlarda 
devlet yardımları zenginlerin birden fazla konut edinmesiyle sonuçlanabilir. Bir 
diğer eşitsizlik, fakir insanların acil para ihtiyaçları önemsenmediği zaman, 
evlerini, arazilerini veya mallarını satmaları sonucunu ortaya çıkabilir.  
 
Dünya Bankası’nın yürüttüğü tamamlanmış olan 51 çalışmada fakirlere 
ulaşıldığı rapor edilmiştir. Bunların 41 tanesinde hedef tutturulmuş hatta 
fazlasıyla tamamlanmış, sadece 10’unda beklenen gelişme kaydedilememiştir.  
 
Etki hesaplaması için kullanılan yöntemler; ekonomik getiri oranı, fakir 
bölgelerde inşa edilen veya onarılan ev sayısı ve iyileştirilen altyapıdır. 
 
Ne Yapılabilir? 
• Afetzedelerin fikirlerini almak ve katılımını sağlamak. 
Afetzedelerin planlama ve uygulama aşamasında projelere katılımının 
sağlanması, görüşlerinin alınması ne kadar ilerleme sağlandığı ve verimlilik 
konusunda başarı sağlar. 
• Nakit yardımı. 
İnsanların güvende olduklarını hissetmelerini sağlar. Dünya Bankası 1984’den 
beri 11 projede 850 milyon dolar nakit yardım yapmıştır.  
Bu modelin başarısı özellikle 1999 Türkiye depremi sonunda kurulan Acil Durum 
Deprem Yeniden Yapılandırma Kredisi’nin (Emergency Earthquake 
Reconstruction Loan) etkileriyle görülebilir. Türkiye’de bu krediden yararlanan 
insanların %85’i bunun faydalı olduğu görüşündedir. 
• Geçinme vasıtasıyla ilgili seçenekler sağlamak. 
Afetzedelere ihtiyaç duyulan gelir yardımıyla beraber yeniden yapım ve onarım 
çalışmalarında rol vermek. 
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• Daha küçük ölçek seviyelerinde çalışmalar. 
Esas altyapı inşasının tabi ki fakirlere de faydası dokunmaktadır fakat dolaylı 
yoldan. Direkt bu insanlara ulaşabilmek için sivil kuruluşlara, felaket yardım 
ekiplerine ulaşmak gerekmektedir. 
• Afetlerin etkisini azaltmak için hafifletme çalışmaları.  
Önleme ve hafifletme programlarının hızlandırılmasıyla olası bir felakette evsiz 
kalan ilk insanların fakirler olmasını engellemek. 
 
Cinsiyet ve Afetler 
 
Cinsiyet ve hayatta kalma oranı arasında önemli bir ilişki vardır. 2004 Aralık’ta 
Aceh’deki tsunami sonucunda her 3 erkeğe karşılık 1 kadın hayatta kalmıştır. 
Erkekler ve kadınlar farklı hassasiyete sahiptir. Kadınların daha kırılgan 
olmalarının sebepleri arasında; afetlerden korunma yöntemleri açısından bilgi 
eksikliğinin daha fazla olması ve ailenin daha genç ve yaşlı üyelerine karşı 
duyarlılık ve sorumluluk hisleri gösterilebilir. 
  
Dünya Bankası Bağımsız Değerlendirme Kurulu’nun (IEG) belirlediği, afetleri 
iyileştirme projelerinin 71 tanesinde kadınların kırılganlığı konusu işlenmiştir. 
Bu projelerin 41’i afet anında kadınlara yönelik davranışların belirlenmesi 
yoluyla tamamlanmıştır.  
 
 
 
Ne Yapılabilir? 
• İlgili verilerin toplanmasını geliştirmek.  
• Aile reisinin  kadın olduğu haneleri hedeflemek. 
Cinsiyetle ilgili projeler, tek başına yaşayan insanların ve kadın aile reisi 
olanların afetlere karşı daha kırılgan olduğunu göstermektedir. 
 
• İş yükünü hafifletmek için destek sağlamak. 
Genel olarak çocukların, yaşlıların ve engelli aile üyelerinin bakımı, su veya 
yakıt ihtiyacının giderilmesi türü konularda yük kadınların üzerindedir. Afetler 
bu tarz işlerin yükünü daha da ağırlaştırır. Yeniden yapılandırma 
programlarıyla kadınların üzerindeki bu yüklerin hafifletilmesi 
amaçlanmaktadır.  
 
• İş olanakları açısından eşitlik sağlamak. 
Kadınlar genel olarak afetlerden sonra, iş karşılığında yemek, servis ve çalışma 
olanakları açısından cinsel ayrıma maruz kalırlar. Bir başka cinsel ayrımcılığın 
yaşandığı alanda tarım sektörüdür. Bu sektörde çalışan kadınların emeği çoğu 
kez görmezden gelinir ve kayıpları karşılanmaz.  
 
• Eğitimi kesinleştirmek. 
Afet sonrası kadınların eğitim olanaklarına ve kapasite arttırımına ulaşması, iş 
olanaklarına ulaşmasından daha zordur. Bu problemle başaçıkabilmek için 
kırsal kesimlerde yaşayan kadınlara yönelik yeni projeler başlatılmaktadır.  
 
• Mal sahipliğinde eşitlik sağlamak. 
Birçok gelişmekte olan ülkede, kadınların arazi veya mal edinme hakları yoktur. 
Tonga’da 2002 yılındaki hortum felaketinden sonra evi zarar görmeyen her kadın 
evini, zarar görmüş bir erkek akrabasına devretmek zorundaydı. Dünya Bankası 
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tarafından yürütülen projelerde, kadınlara ev veya arazi edinme hakkı verilerek 
toplum içindeki pozisyonları yükseltilmiştir.  
 
 
Altıncı Bölüm: Dünya Bankası Politikası: 
Uygulamaları ve Fikirleri 
 
 
Bu bölümde Dünya Bankası’nın Acil Durum Kurtarma Yardımı Politikası 
(Emergency Recovery Assistance Policy) incelenecektir.  
 
 
Diğer Acil Durumlar ve Doğal Felaketler 
 
10 yıldır Dünya Bankası’nın acil durumlar üzerine yürüttüğü projeler sadece 
doğal felaketlerle sınırlı değildir; bu projeler tüm diğer sosyal, tıbbi ve teknolojik 
afetleri de kapsar. AİK’lerin acil durumlarda kullanımı, özellikle çatışma 
durumları içindeki payı, artmıştır. Son zamanlarda yürütülen politikalara 
bakıldığı zaman AİKların %48ini doğal felaketler (bu oran daha önceki 
dönemlerde %70–80 aralığındadır), yaklaşık %38’ini çatışma sonrası projeleri ve 
yaklaşık %15’ini de diğer acil durum projeleri oluşturmaktadır. 
 
Doğal afetler için uygulanan politikalar çatışma için uygulanan politikalarda 
kullanılamayacağı gibi tam tersi de doğrudur. Doğal felaketlerin iyileştirilmesi 
çalışmalarında izlenen standart politikaları, bombalama tarzı askeri amaçları 
olan olaylarda izlemek uygun ve mümkün değildir. Sonuç olarak çatışma olayları 
insan odaklıdır (yeniden yapılanma gerektirmez). 
 
Dünya Bankası’nın doğal afetleri ayrı olarak ele almak istemesinin nedenleri; 
• Bu alanda en iyi uygulamalara dair bilgi birikimi vardır. Örneğin en riskli 
bölgeler (hotspots) belirlenmiştir. 
 
• Bu bilgi birikimi diğer acil durumlar için gereken bilgiden çok farklı 
yapıdadır. 
 
• Doğal afetler sonucunda toplumda oluşan birlik duygusu, politikaların 
belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli kazançlar getirirken genelde çatışma 
olaylarında toplumda bölünmüşlük baş gösterir. 
 
• Dünya Bankası’nın doğal afetlere karşı belirlediği politikalar, halihazırda bir 
afet planlama konusunda oluşturulmuş ana görüş çerçevesince belirlenmiştir. 
 
• Farklı durumlar Dünya Bankası’na değişik seviyelerde politik yükümlülükler 
getirir.  
 
Acil Durum İyileştirme Kredileri Süresi 
 
Dünya Bankası’nın konuyla ilgili operasyonel politikası (OP 8.50) AİK’lerinin 
uygulanması için 3 yıllık bir süre koymuştur. Fakat yapılan analizler sonucu, 
AİK çerçevesinde sadece tek bir aktivitenin –ödemeler dengesi desteği- bu süreç 
içerisinde tamamlanabildiğini görülmektedir. Yapılması gereken diğer ödemeler, 
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belirlenen süreyi fazlasıyla aşmaktadır ve gerçekleştiği zamanda asıl amaç -kısa 
dönemde makroekonomik istikrarı sağlamak- için geç olmaktadır.  
 
Alternatifler geliştirilmekte olsa da, Dünya Bankası’nın yeniden tahsis dışında 
uygulayabileceği doğru bir acil durum kredi mekanizması yoktur. Bu durumda, 
Dünya Bankası AİK’lerini, daha gerçekçi proje planlamalarına yönelerek, 
uygulama için gereken süreyi kısaltarak, kapsamı sınırlandırarak ve düzenli bir 
yatırım kredisi yürüterek geliştirebilir. Ya da AİK’lara alternatif geliştirebilir 
fakat 20 yılda tamamlanan 89 AİK’ne rağmen hala sorunlar yaşanıyorsa yeni 
geliştirilecek alternatif için de benzer sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. 
 
Dünya Bankası’nın acil müdahale gereken durumlarda hızlı cevap verebilmesini 
sağlayacak bir araca ihtiyacı vardır. 
  
Yardım ve Tüketim Harcamaları 
 
Dünya Bankası tarafından şuanda uygulanan politika,  tüketim mallarının satın 
alınmasının karşılanmaması ve kişisel fayda sağlayan aktivitelerin banka 
tarafından finanse edilmemesi yönündedir. Bu tarz yasaklar hükümet 
yardımıyla kapanacak küçük ölçekli afetler için uygunken, yıkıcı etkisi çok 
büyük olan afetler için çok sınırlayıcıdır. Fakat yine de bu yasaklamalar birçok 
durumda uygulanmamaktadır. Ulaşım restorasyonu veya geçici konutların 
finansmanı da karşılanmaması kararına karşın Kolombiya’da, El Salvador’da, 
Honduras’ta ve Türkiye’de geçici konutlar finanse edilmiştir. 
 
Afet Yardımlarının Formu 
 
Mevcut politika çerçevesinde, Dünya Bankası’nın acil durumlar için geliştirdiği 5 
tane yardım paketi vardır; Acil durum iyileştirme kredisi, yeniden tahsis, boru 
hattı projelerinin yeniden tasarımı, ayrı hafifletme projeleri, vergi matrahı. 
Doğal felaketlere maruz kalan ülkeler için önemli ölçüde esneklik 
sağlanmaktadır. Tam başarıyla yapamadığı ise; fırsat maliyetini kapsamayan 
yardımlar için acil kredi sağlamaktır. 
 
Son dönemlerde gerçekleştirilen 3 projede Dünya Bankası şarta bağlı 
mekanizmalar geliştirmiştir. Bu krediler, altyapının ve kamu hizmetlerinin hızlı 
yeniden inşasına esneklik kazandırmanın yanında önlem mekanizmalarını 
güçlendirmek amaçlıdır.  
 
Fiziksel Varlıkların Yeniden İnşası, Ekonomik ve Sosyal 
Aktivitelerin Restore Edilmesi 
 
Dünya Bankası fiziki varlıklarla ilgili projeler ve bunların tasarımları 
konusunda uzun ve başarılı deneyimlere sahiptir. Fakat ekonomik ve sosyal 
aktivitelerin iyileştirilmesi konusu daha zordur.  
 
Konut ve ticari alanlarda karar mekanizmasını etkileyecek sosyal 
organizasyonlar oluşturma konusundaki başarısızlık, yeniden yapılanma 
çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. Bakım ve muhafaza için kapasite 
yaratılması uzun dönemdeki hassasiyetin azaltılması için kritik bir konudur.  
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Tekrarlayan Afet Olayları 
 
Operasyonel politika, AİK’ lerinin tekrarlayan afetler için uygun olmadığını, 
onun yerine düzenli yatırım kredilerinin daha verimli olacağını öngörmektedir. 
Pratikte ise, AİK’leri tekrar eden afetler için de kullanılmaktadır.  
 
Tekrarlayan afetleri acil durum politikalarından çıkarmak yerine, tekrarlama 
olasılığını hesaba katarak hassasiyetlerin belirlenmesine daha fazla önem 
verilmesi ve gelecekteki olası afetler için hafifletme çalışmalarının başlatılması 
var olan politikalara eklenebilir. 
 
 
Afetlere Dayanıklı İnşaat Standartları 
 
Afet portföyünde yer alan tamamlanmış projelerin %60’ı uygulama sırasında 
meydana gelen bir diğer afet sebebiyle yıkılmış veya uygulama süreci sekteye 
uğramıştır. Bu durum Dünya Bankası’nın yeniden yapılandırma sürecinde 
dayanıklı yapılanmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini göstermektedir. 
 
Acil Durum Hazırlık Çalışmaları 
 
Afet projelerinin birçoğunda çalışma unsuru vardır. 197 afetlere yönelik 
hafifletme ve önleme projesinin 142 tanesi bu hazırlık çalışmalarını 
kapsamaktadır. Bunların 54’ünde bulgular kaydedilmiş, 23’ünde kısmen 
kaydedilmiş, 37’sinde ise kaydedilmemiştir. 10 projede hazırlık çalışmalarından 
alınan derslere değinilmiştir.  
 
Bu konudaki genel eğilim, bu hazırlık çalışmalarının projenin sonlarına doğru 
yapılması gerektiği yönündedir. Böylece çalışma için gerekli ortam daha önceden 
dikkatlice hazırlanabilir. 
 
Hafifletme ve Önlem Konularında Teknik Destek 
 
1990’ların ortalarından bu yana doğal afetlerin sonuçlarını hafifletme ve önleme 
çalışmaları birçok projenin öncelikli kısmı haline gelmeye başlamıştır. Bu 
başlıktaki çalışmalarda vurgulanmak istenen nokta, yapısal önlemlerle beraber 
yapısal olmayan –politika değişiklikleri, arazi kullanım planları, inşaat 
standartlarının geliştirilmesi gibi- önlemleri de kapsamaya başlamıştır. Örneğin 
Türkiye’de bu alanda önemli yatırımlar yapılmıştır. 
 
Önleme çalışmaları daha çok araştırma gerektirmektedir. Proje başına düşen 
afet önleme ve hafifletme maddeleri, 1984–89 döneminde üç, 1989–96 döneminde 
dört ve 1996- 2004 döneminde beştir. Afet önleme ve hafifletme önlemleri içeren 
197 projenin 80 tanesinde bu önlemlerden bir veya daha fazlası 
tamamlanamamıştır.  
 
Afet önleme ve hafifletme önlemlerinin başarıyla uygulanabilmesi için ülkenin 
güçlü borçlanabilme kapasitesi olması gerekmektedir fakat hala birçok ülke bu 
önlemlerin ne kadar gerekli olduğunun farkına varamamıştır.  
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Uzun Dönemli Afet Konularını Belirlemek 
 
Var olan politikanın önerisi; uzun dönemli konuların AİK’lerinde değil de, onu 
takip edecek diğer projelerde işlenmesi gerektiği yönündedir. Bu durumun 
sebepleri arasında, afet sonrasında, bir ülkenin politika uygulama kapasitesinin 
afet öncesine oranla daha düşük olması vardır. Bu nedenle afetlerden önce 
uygulanamayan aktiviteleri afetlerden sonra uygulamak çok daha zordur. Böyle 
durumlar için daha esnek bir anlayış getirmek uzun dönemli atılımların 
yapılmasına imkân sağlayabilir.  
 
Afet uzmanlarına göre, birçok maliyetli afet önleme projesi bakım ve muhafaza 
eksikliği sebebiyle tamamlanamamaktadır. Örneğin Bangladeş’de Dünya 
Bankası’nın finanse ettiği birçok kasırga sığınağı, bakım ve muhafaza eksikliği 
sebebiyle kullanılamaz hale gelmiştir.  
 
Dünya Bankası’nın proje değerlendirmeleri sonucunda, operasyonlarda eksik 
bakım ve muhafaza ve yetersiz bütçe ayrılmış olması sebebiyle fayda ve 
süreklilik sağlanamadığı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bakım ve muhafazayla 
ilgili alanlarda insan kaynakları eksikliği de bu sorunu büyütmektedir.  
 
25 proje değerlendirmesine göre, altyapıların bakım ve muhafazası asıl 
odaklanması gereken noktalardan biri olmalıdır. Bu sebeple de, bu konuda farklı 
alanlara özgü eğitim verilmelidir. 
 
Tedarik   
 
Proje değerlendirmelerinin 40’ında, borçlu ülkenin zor durumda olduğu ve 
uygulama kapasitesinin yetersiz kaldığı durumlarda,  Dünya Bankası’nın 
tedarik prosedürlerinde sorun olduğu belirtilmektedir. Dünya Bankası 
çalışanlarının bu konuyla ilgili endişesi ise, gelecekte projelerin, tedarik 
prosedürünü anlamış olmayı ve konuyla ilgili dokümanın başlamadan önce hazır 
olmayı temin etmesi gereğidir. 
 
Bağış Yapan Ülkelerle Koordinasyon 
 
Tamamlanmış ve devam etmekte olan projelerin %34’ünde Dünya Bankası’nın 
dışında bağışta bulunan ülkeler de vardır. 528 afet projesinin 170’inde diğer 
bağışta bulunan ülkelerle koordinasyondan bahsedilmektedir. 
 
Bu konuda başarılı bir politika stratejisi olarak; bir afetin ardından Dünya 
Bankası ortak bir iyileştirme stratejisi geliştirmek için hükümetler, çok taraflı ve 
iki taraflı bağış yapan ülkeler arasındaki işbirliğine yardımcı olmalıdır. 
Bağışta bulunan ülkelerle koordinasyonu sağlamanın en başarılı örneği 
Sudan’da (1989) oluşturulan acil durum sel yeniden yapılandırma programıdır. 
Paris konferansında doğal felaketlerde bağış yapan ülkeler bir araya gelerek, 
anlaşmalar yapmıştır. Dünya Bankası da bu anlaşmaları izleyerek her ülkeyle 
ayrı ayrı toplantılar düzenlemiş ve daha özellikli düzenlemeler yapmıştır. Dünya 
Bankası kendi programını esnek tutmakla beraber yardımda bulunan ülkelere de 
programlarını oluşturmaları konusunda yardım etmiştir.   
 
Son dönemlerde bağışta bulunan ülkelerle koordinasyonu sağlama konusunda 
afetzede ülkelere de önemli sorumluluklar verilmekte hatta uygun durumlarda 
koordinatörlük görevi o ülkeye verilmektedir. 
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Proje performansları da bağışta bulunan ülkelerin sayısı bir noktaya kadar (4 
ülke) arttıkça artmaktadır. 
 
 
Kurumsal Gelişmeler 
 
Tehlike risk yönetimi geniş bir sektörel alanda yer aldığı için kurumsal gelişme 
aktivitelerinde, afetlere özgü çalışma birimlerinin güçlendirilmesi 
gerekmektedir. Değerlendirmelere göre Dünya Bankası kendi başına 6 ülkenin 
tehlike yönetimi kurumlarını güçlendirmiş, 17 ülkede ise diğer kuruluşlarla 
işbirliği içerisindedir.  
 
Geçen 20 yılda, 160 tamamlanmış projede Dünya Bankası kurumsal gelişme 
aracı geliştirmiştir. Bu araçlar arasında; afet yönetimi, genel araştırmalar, proje 
yönetimi, erken uyarı sistemleri, felakete özgü eğitim programları, mühendislik 
çalışmaları ve yasal politik reformlar yer almaktadır. 
 
 
Yedinci Bölüm: Sonuçlar ve Öneriler 
 
Birçok afet sonrasında zorluklarla karşılaşmış olan Dünya Bankası’nın ülkelere 
daha iyi yardım edebilmesi için; 
 
• Öncelikle, fakir ve zor durumda olan insanlara sahip olduklarını 
kaybetmeyecekleri ve iyileştirme sürecinde program dışında kalmayacaklarını 
garantilemesi gerekmektedir. 
 
• İkinci olarak, afetlerin gündemde olmadığı dönemlerde kayıtsızlığa karşı 
mücadele etmesi gerekmektedir. Kalkınma danışmanı olarak,  Dünya 
Bankası’nın ilerde gerçekleşebilecek olası bir felaketin maliyetini azaltmak 
amacıyla küçük, ek yatırım planları konusunda değişmez savunucu olması 
gerekmektedir. 
 
• Üçüncüsü, afetzede ülkelere; olağanüstü olaylara müdahale etmeyi öğreten 
kalkınma planlarının insanların sadece fiziksel, sosyal, ekonomik yönden 
iyileşmelerini değil aynı zamanda motivasyonlarını ve psikolojilerini de 
geliştirdiğinin hatırlatılması gerekmektedir. Bir sonraki felaketin etkilerini 
azaltma çalışmaları, afet öncesi ve afetin iyileştirilmesi dönemlerindeki 
politikaların bir parçası haline getirilmelidir.  
 
• Bakım ve muhafazaya verilen önem sayesinde yeniden inşa edilen yapıların 
ömürlerinin uzatılması sağlanmalıdır. 
 
Dersler 
 
Afet öncesi risk azaltılması  
• Doğal felaket riskleri oldukça karmaşık yapıdadır bu sebeple planlama ve 
uzun dönemde hassasiyetlerin azaltılması aşamaları özel dikkat gerektirir. 
• Genel olarak, afetlere müdahaleler, inisiyatifi ele alan yapıda ve stratejik 
değil tepki oluşturan yapıda ve taktiksel yöntemlerdir. 
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Afet Sonrası Eylemler 
• Kalkınma komitesi, felakete uğramış ülkelerle erkenden iletişime geçmeli ve 
uzun süre iletişimde kalmalıdır. 
• Dünya Bankası’nın afetler karşısında kullanabileceği birçok aracı vardır 
fakat en yaygın kullanılanı AİK’leridir.  
• Var olan projelerden yeniden tahsis yöntemi ile doğal felaketler projelerine 
fon aktarımı Dünya Bankası tarafından sıklıkla izlenen bir politikadır. 
 
Uzun Dönemli İyileştirme Sürecinin Planlanması 
• Afetten sonraki ilk haftalarda ve aylarda alınan önlemler, uygulandığı 
zaman iyileştirme sürecinde esas etkiye sahiptir. 
• Bakım ve muhafaza eksikliği, doğal afet projelerinin sürdürebilirliğinin 
önündeki esas engeldir. 
 
 
Dünya Bankası Organizasyonları ve Süreçleri 
 
• Doğal felaketlerle özel olarak sektörel bazda ilgilenen bir bölüm olmamasına 
rağmen birçok sektördeki uzmanlaşmış çalışanlar sayesinde doğal felaketlere 
müdahale edilebilmektedir. 
• Doğal afetlerin karmaşık yapısı sebebiyle Dünya Bankası bir dizi geniş 
aktiviteler içerisinden uygun olanı kullanmalıdır. 
• Var olan operasyonel politikaların AİK’leri üzerindeki ilgisi doğal felaketler 
söz konusu olduğu zaman daralmaktadır, özellikle yüksek kırılganlığı olan 
ülkeler için. 
•  Dünya Bankası genel olarak acil durumlarla ilgili kredilerin tamamlanması 
süresini gereğinden daha kısa tahmin etmektedir. 
 
Öneriler 
 
• Doğal felaketlerle ilgili strateji ve hareket planı hazırlanmalı. 
• Var olan politikalar gözden geçirilmeli ve Dünya Bankası’nın afetlere 
müdahale sürecinde daha fazla esneklik sağlanmalıdır. 
• Afetlere müdahale kapasitesinin arttırılması ve kolaylıkla mobilize edilebilir 
hale getirilmesi gerekmektedir. 
 


