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GİRİŞ

Hayatımızı her geçen gün daha da fazla etkileyen başta iklim değişikliği, hızlı ve plansız
kentleşme, teknolojik tehlikeler gibi doğal ve insan kaynaklı afetlerin birey ve toplum üzerindeki
etkileri ciddi ve hızlı bir şekilde artmaktadır.
Türkiye Kızılay Derneği, toplum tabanlı afet yönetim sistemi anlayışını benimseyerek; şubeleri
ve gönüllü ağı ile afet öncesi, afet anı ve sonrasında kamu otoritelerine yardımcı ve destekleyici rolü
ile afetlere hazır bireyler ve dirençli toplum için çalışmaktadır.
Türkiye Kızılay Derneği; TAMP çerçevesinde tüm paydaşları ile birlikte afet yönetimi sürecinde
insan onurunu korumak ve insan ızdırabını dindirmek üzere çalışmaktadır. Uygulanan afet yönetim
sisteminin güçlendirilmiş toplumsal sistemler doğrultusunda daha iyi hazırlık, daha güçlü müdahale
ve daha etkin iyileştirme kapasitesi ile her geçen gün geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
2.

TANIMLAR

Bu politikada geçen;
 Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya
insan kaynaklı olayları,
 Afet Yönetimi: Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afet sonucunu doğuran
olaylara zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edilmesi ve afetten etkilenen topluluklar için daha
güvenli ve gelişmiş yeni bir yaşam çevresi oluşturulabilmesi için toplumca yapılması gereken
topyekûn bir mücadele sürecini,
 TAMP: Türkiye Afet Müdahale Planını,

 Toplum Tabanlı Afet Yönetim Sistemi: Afet yönetim sürecine toplumun tüm katmanlarının
katıldığı sistemi,
ifade eder.

3.

AMAÇ

Afet yönetiminde toplumun tüm katmanlarını içeren anlayışla afetlere hazır ve dirençli toplum
kültürünü geliştirmek, farkındalık oluşturmak, afet ve acil durumlar anı ve sonrasında insan onurunu
koruyarak afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve afet öncesi yaşam kalitesine dönmeleri için insani
yardımları yürütmektir.

4.

KAPSAM

Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini,
bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve
diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
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POLİTİKA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği;
 Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meydana gelen her türlü doğal ve insan kaynaklı
afetlerin yönetimi bakımından asli sorumlu devlet otoritelerinin rol ve sorumluluklarını destekleyici ve
tamamlayıcı rol oynar. TAMP çerçevesinde atfedilen görev ve sorumlulukları ile diğer yardım
alanlarındaki müdahale faaliyetlerini uluslararası standartlara uygun olarak tüm kaynak ve
imkanlarını seferber edererek yerine getirir.
 Artan nüfus oranları, kentleşme ve değişen riskler karşısında ulusal, bölgesel, yerel
müdahale yapısını ve kapasitesini güçlendirir. Afetlerde sunulacak hizmetlere ilişkin yöntem, metot
ve standartları belirler ve geliştirir.
 Afet ve acil durumlar sonrasında yürütülen müdahale çalışmalarında insan haklarına ve
onuruna uygun şekilde faydalanıcıyı güçlendiren, etkileşim kuran, katılımını sağlayan ve incinebilir
grupların ihtiyaçlarını önceliklendiren yaklaşımla hareket eder.
 Afete uğrayan toplumun yaşam koşullarının yeniden oluşturulması, olası bir afette başa
çıkma kapasitelerinin güçlendirilmesi ve zarar görebilirliğin en aza indirilmesi amacıyla toplumsal
yaşam kültürünü geliştirir, farkındalık oluşturur, iyileştirme projeleri hazırlar ve yürütür.
 Afet ve acil durumlar öncesinde strateji ve müdahale planlarını hazırlar, planların ihtiyaçlara
cevap verebilirliğini / uygunluğunu, etkisini, etkinliğini ve sürdürebilirliğini değerlendirir ve geliştirir.
 Afet hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde gönüllülerin aktif katılımını sağlar.
 Ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil durumlar sonrasında uluslararası
paydaşlardan ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi unsurlarından gelen yardım tekliflerini
değerlendirir, kabul eder, koordine eder ve raporlar.
 Savaş ve silahlı çatışma durumlarında ayrım gözetmeksizin hasta ve yaralıların
toplanmasını, sevkini ve bakımını koruyucu amblem kullanarak gerçekleştirir. Sivillere ve savaş
esirlerine yardım sağlar ve aile bireyleriyle haberleşmesini temin eder.

2/2

