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12 N�san 2020 Pazar, 10:57

'Plansız sokağa çıkma
yasağı afet yönet�m�ne
aykırı'
Kov�d-19 salgınıyla mücadele tedb�rler� kapsamında 30
büyükşeh�r ve Zonguldak’ta 10 N�san Cuma 2020 saat
24.00 �le 12 N�san Pazar 24.00 arasında sokağa çıkma
yasağı uygulanmasına karar ver�ld�. Afet yönet�m�ndek�
en temel unsurun planlama olduğuna d�kkat çeken
Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan, başlamasına �k� saat
kala duyurulan sokağa çıkma yasağının h�çb�r
planlama yapılmadan �lan ed�ld�ğ�n� bel�rt�yor.
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İç�şler� Bakanlığı genelges�yle �lan ed�len yasak,
başlamasına �k� saat kala duyurulunca
m�lyonlarca k�ş� �ht�yaçlarını almak �ç�n sokağa
döküldü.

Yayınlanan genelgede sokağa çıkma yasağı
kararının neden�; “Salgının toplum sağlığı ve
kamu düzen� açısından oluşturduğu r�sk�
yönetme”, “sosyal �zolasyonu tem�n”, “sosyal
mesafey� koruma ve yayılım hızını kontrol
altında tutma” olarak açıklandı. Sokağa çıkma
yasağından yalnızca �k� saat önce haberdar olan
m�lyonlarca k�ş� 31 kentte sosyal mesafe kuralına
uymaksızın fırınların, büfeler�n, akaryakıt
�stasyonlarının önünde uzun kuyruklar
oluşturdu. Yasağın geç duyurulması �zd�ham
yarattığı ve v�rüsün daha çok yayılmasına sebep
olduğu �ç�n büyük tepk� topladı. Afet ve ac�l
durum yönet�m� uzmanları sokağa çıkma
yasağının büyük b�r plansızlıkla hayata
geç�r�ld�ğ�n� bel�rt�yor.
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‘KARAR DOĞRU UYGULAMA YANLIŞ’

Sokağa çıkma yasağını ve önces�nde yaşananları
değerlend�ren B�r�tanya’dak� Coventry
Ün�vers�tes� Afet Yönet�m� ve Dayanıklılık Yüksek
L�sans Program D�rektörü Doç. Dr. Burçak
Başbuğ Erkan, “Karar çok doğru ama

uygulaması çok yanlış” d�yor. Halka b�lg�
ver�lmeden ve kurumlar arası �şb�rl�ğ�
yapılmadan alınan b�r kararın afet yönet�m�ne
aykırı olduğunu bel�rten Başbuğ Erkan, şöyle
devam ed�yor: “Sokağa çıkma yasağını 2,5 saat
önceden haber ver�rsen�z �nanılmaz b�r pan�k
olur. Bunu ben, deprem olunca vatandaşın
pan�kle b�r�nc� kattan atlayıp bacağını kırmasına
benzet�yorum. Demek k� yıllardır toplumda afet
konusunda b�r b�l�nçlenme olmamış. Umarım
evde kalanların çabası boşa g�tmem�şt�r.
Rakamlar b�rkaç hafta �ç�nde bunu gösterecek.
Bu kalabalığın �çer�s�nde b�r k�ş� b�le taşıyıcı olsa
sosyal mesafe korunmadığı �ç�n etrafındak�ler�n
heps�ne bu hastalığı bulaştırma r�sk� var. B�l�m
b�ze bunu söylüyor.”

Akadem�k kar�yer�ne ODTÜ’de başlayan Başbuğ
Erkan, ODTÜ Afet Yönet�m� Uygulama ve
Araştırma Merkez�’nde de d�rektör olarak
çalışmıştı. Araştırmalarına Br�tanya’da devam
eden Başbuğ Erkan, afet yönet�m�nde mutlaka
50-100 yıllık uzun vadel� planların yapılması
gerekt�ğ�ne d�kkat çek�yor: “Afet yönet�m�n�n
temel� planlamadır ve sürec�n b�rb�r�yle �ç �çe
geçm�ş b�r döngüsü vardır. Planlama �le
başlayan döngü zamanında müdahale ve
�y�leşt�rme �le devam eder. Çok v�zyoner ve
uluslararası b�r bakış açısına sah�p olmanız
gerek�r. İğne del�ğ�nden H�nd�stan’ı görmen�z
gerek�yor k� afetler� yöneteb�les�n�z.”

Gazete Duvar'dan Aynur Tek�n'�n haber�ne göre,
afet durumunda b�r sokağa çıkma yasağı �lan
ed�lecekse bunun en az �k� gün önceden
kamuoyuna duyurulması gerekt�ğ�n� bel�rten
Başbuğ Erkan şöyle konuşuyor: “Bu yasak
an�den b�r baskın şek�lde oldu. Mesela dün ayın
10’unda den�l�rd� k� ‘Ayın 12’s�nde şu saat �t�bar�
�le şu kadar gün şu koşullar altında sokağa
çıkma yasağı uygulanacak.’ Bunun mutlaka
planlı olması gerek�rd�. Ama bu tablo b�ze afet
yönet�m� açısından h�çb�r planlama
yapılmadığını göster�yor.”
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Doç. Dr. Burçak Başbuğ Erkan

‘KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİNDE BÜYÜK
KOPUKLUK VAR’

Dün gece yalnızca yurttaşların değ�l karardan
habers�z olan kurumların da yasağa hazırlıksız
yakalandığını hatırlatan Başbuğ Erkan,
“Koord�nasyon ve �şb�rl�ğ� afet yönet�m�n�n bel
kem�ğ�d�r ve bütün kurumlar arasında �st�snasız
uygulanması gerek�r” d�ye konuşuyor.
Kurumların eş zamanlı hareket etmes�n�n hayat�
olduğuna d�kkat çek�yor ve ekl�yor: “Sağlık
Bakanlığı’nın çok sağlam pol�t�kaları var ve �y� b�r
şey yapıyor d�yel�m, ama bu süreçte güvenl�k
güçler�yle, kargo ş�rketler�yle, hukukçularla,
eğ�t�mc�lerle ve d�ğer sektörlerle �şb�rl�ğ�
yapmazsanız her şey boşa g�tm�ş olur. Kurumlar
arası �şb�rl�ğ�ne çok çok büyük b�r kopukluk var.
B�z dün bunu gördük.”

Başbuğ Erkan’a göre sokağa çıkma yasağının
kapsamı da tartışmalı. K�mler�n kapsam dışı
bırakılacağının üzer�ne yeter�nce
düşünülmed�ğ�n� vurguluyor: “Yasak 21.30
c�varında �lan ed�ld�. D�yel�m k� 80 yaşında b�r
�nsan var ve bu süreçte uyuyor. Yaşlılar erken
yatıyor b�l�yorsunuz. O k�ş�, gözünü açtığında
sokağa çıkma yasağı olduğunu öğrenecek. Belk�
�lacı b�tm�şt� ya da başka b�r �ht�yacı vardı ve
mesafey� koruyarak bunları komşusundan
�steyecekt�. Ş�md� k�m� arayacak pol�s� m�
jandarmayı mı? Ayrıca evc�l hayvanları olan ve
onları sokağa çıkarmak zorunda olan b�r çok k�ş�
var; fakat onlarla �lg�l� h�çb�r düzenleme
yapılmamış. Sabah b�r arkadaşımız köpeğ�n�
yürüyüşe çıkarmış mesela. Güvenl�k güçler�
‘çıkarmayın’ dem�ş, yan� pek� köpek �k� gün nasıl
evde dursun? İtalya’da İng�ltere’de �nsanlarının
çok sayıda �nsanın evc�l hayvanı var. Bu �nsanlara
günde b�r kere sosyal mesafey� koruyarak kısa
sürel� dışarı çıkış �zn� ver�l�yor. Plan ded�ğ�m de
tam olarak bu, eğer b�r sokağa çıkma yasağı
uyguluyorsanız b�r k�ş� mağdur olsa b�le önlem
almanız gerek�r.”

AFET BİLİNCİ OLUŞMADI

Başbuğ Erkan, sokağa çıkma yasağından son �k�
saatte haberdar olanların sosyal mesafey�
korumaksızın sokaklara akın etmes�n�, afet
b�l�nc�n�n oluşmamasına bağlıyor ve yıllardır
ver�len b�l�nçlend�rme eğ�t�mler�n�n yeters�z
kaldığını vurguluyor: “B�r afet coğrafyasında
yaşıyorsanız, bununla �lg�l� sürekl� eğ�t�m
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vermen�z gerek�r. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı burada
çok k�l�t b�r kuruluştur. Okul önces�nden
ün�vers�te eğ�t�m�n�n sonuna kadar
karşılaşab�leceğ�m�z her türlü afetle �lg�l� eğ�t�m

ver�lmes� lazım. Mesela Japonya böyle yapıyor. El
yordamıyla ya da günlük kararlarla bu sürec�
�şletmek, dün gece yaşananlara sebep olur.”
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