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Tutarlı, istikrarlı ve gerçek bir afet yönetimi, o kentin afet planını çok iyi bilmekle ve afet planının çok iyi hazırlanması ile olanaklıdır.
Marmara bölgesinde beklenen deprem afeti düşünüldüğünde bir dünya kenti olan İstanbul'un bu depremden ne derece etkileneceği
bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu bilimsel veriler göz önünde tutularak ve yürürlükteki mevzuat temel alınarak yapılan afet
planının amacı, İstanbul İli sınırları içinde genel hayatı etkileyecek boyutta özellikle deprem afetinin meydana gelmesi halinde, afete
maruz kalan vatandaşlarajlk ve acil yardım yapılmasını sağlamaktır. Bu afet planı, İstanbul İli'nin tüm kurum ve kuruluşları'nın olası
afet durumunda yapacakları faaliyetlerin işbirliğini, koordinasyonunu ve karşılıklı yardımlaşma esasını kapsamaktadır. Planın yapıl-
masındaki amaçlar ise; afet öncesi, afet hizmetinde önem arz eden kurum ve kuruluşlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak ve afet sırasında acil eylem göstererek; aşağıdabelirtilen hususları göz önüne alarak gereğinin yapılmasını sağlamaktır. Bu
hususlar ana başlıklar olarak; haberleşmenin; ulaştırmanın sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi; kurtarma; acil tıbbi yardım; hasta
ve yaralıların hastaneye nakli; yangın söndürme; emniyet ve asayişin sağlanması; yedirme, giydirme, ısıtma ve aydınlatma; geçici
barındırmayı sağlama; hayatını kaybetmiş vatandaşların defini; enkaz kaldırma ve temizleme; elektrik, su ve kanalizasyon tesislerinin
onarımı ve hizmete sokulması; iyileştirme tedbirlerini belirleyip uygulamaya sokarak düzenin yeniden tesisinin temin edilmesidir.
Bu çalışmada İstanbul için yapılan İl Afet Planı ana hatlarıyla sunulacaktır. İlin Afet Planı yoğun ve özverili çalışmalarla, mevzuat
çerçevesinde, belirli bir noktaya getirilmiştir. Bundan sonra, Afet Planının bir an önce yeniden güncelleştirilmesi gerekmektedir. Bu-
nunla birlikte, Merkezi teşkilat tarafından, ilgili mevzuatın da yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. İlin afet planı, varolan mevzuat
kapsamında her şey düşünülerek yapılmış olsa dahi afete maruz kalındıktan sonraki devri kapsamaktadır. Afet öncesinde, afete maruz
kalmayı önleyici tedbirleri alma yöntemleri de, uygulanabilir ve uygulattırılabilir bir mevzuatla plana dahil edilmelidir.

ABSTRACT
Disaster management of a city, in coherent, stable and true manner, were realized by understanding and organizing of the disaster plan.
When we consider the earthquake hazard of Marmara Region, it was investigated by the scientific studies how -a world city- Istanbul
were effected this earthquake. When we consider the scientific data and we take a base the current legal structure of our country, the
aim of the disaster plan is to provide the fist and emergency aid for the citizens when the destructive earthquake were occurred and
effected the general life. This disaster plan includes base of the coordination and helping each other of the activity which all insti-
tution and organizations will do during possible disaster. The aims of making of plan is to provide the cooperation and collaboration
between before the disaster and to act urgently during the disaster, and to provide the following necessary activity. This necessary
activity as main headlines are; the providing of communication and transportation; regulation of traffic; rescue; emergency medical
aid, to transportation patient and injured people to the hospitals; to put out fire; to provide security and public order; eating, dressing,
heating and lighting studies; to provide temporary housing; the burial of dead citizens; to remove wreckage; to repair and to re-provide
the electrical, water and canalization construction. In this study, it will mainly be presented Istanbul city disaster plan. Disaster plan of
this city were produced by the intensive and sacrificial efforts with Turkish legal system. After that, disaster plan must updated as soon
as possible. However government must regulate current legal system ( or the body of current law) related disaster plan. City disaster
plan, which even construct well, include only the operations after the disaster. Before disaster, methods of preventive precaution aga-
inst the disaster must add the plan with applicable legal system.
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