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Afet Sonrasý Kurtarma Faaliyetlerinde Biliþim
Hizmetlerinin Önemi

Ýrfan MACÝTa, Z.Nazan ALPARSLANa, S.Noyan OÐULATAa

aÇukurova Üniversitesi, Adana

Disasters can be described as natural or man made events such that occurs unexpectedly and
disrupting human life. Information services can be shortly described using computers and
data processing methods. There are a lot of activities carried by help and rescue teams after
disaster. These activities must be on an order and related to each other. Help and rescue
activities has vital importance during first eight and 36 hours depending on the type and the
intensity of the disaster. In order to perform these vital activities efficiently, work order and
priority determination might be evaluated. Information services help rescue teams on performing
these type activities fast, reliable, and efficiently. There are a lot of computer aided rescue
planning tools developed for the rescue operations after disaster in all over the world. These
planning tools can vary depending on the disaster type, scale and geographical area. Functions
of these disaster tools used for logistics and work planning can be classified according to
their tasks. They also determine magnitude of the disaster for the current situation and for
the future, related to the impact area of the disaster. Scale of the disaster affects the performance
of the information activities directly. Many of the planning tools used today can vary depending
on the scale of the disaster.  Additionally depending on the primary and secondary effects of
the disaster, it can produce various solutions.

Abstract

Importance of Information Technologies in Rescue Activities after Disaster

Key Words

Afet, beklenmeyen anlarda insanlarýn hayatlarýný kesintiye uðratan, insan eliyle ortaya çýkmýþ
olaylar veya doða olaylarý olarak tanýmlanmaktadýr. Biliþim hizmeti kýsaca bilinen veri iþleme
yöntemlerinde bilgisayardan yararlanmak olarak tanýmlanabilir. Afet sonrasýnda yardým ve
kurtarma ekipleri tarafýndan gerçekleþtirilen birçok faaliyet bulunmaktadýr. Bu faaliyetlerin
birbiri ile iliþkili ve sýralý olmasý gereklidir. Yardým ve kurtarma faaliyetleri afetin türüne göre
afeti izleyen ilk sekiz ile 36 saat içerisinde hayati önem taþýmaktadýr. Hayati önemi olan bu
faaliyetleri etkin bir þekilde yapmak için iþ sýralama ve öncelik belirleme gibi iþlevler yerine
getirilir. Biliþim hizmetleri bu türden faaliyetlerin hýzlý, güvenilir ve etkin olarak yapýlmasýnda
kurtarma ekiplerine yardýmcý olur. Dünyada afet sonrasý kurtarma faaliyetleri için geliþtirilmiþ
birçok bilgisayar destekli kurtarma planlama aracý kullanýlmaktadýr. Bu planlama araçlarý
afetin türüne, büyüklüðüne ve coðrafi bölgeye göre deðiþiklilik göstermektedir. Lojistik ve iþ
planlamasý olarak kullanýlan bu afet araçlarýnýn iþlevleri görevlerine göre sýnýflandýrýlýr.
Afetin etki alaný ile ilgili olarak mevcut durum ve sonrasý olarak afetin büyüklüðünü
belirlemektedir. Biliþim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleþtirilmesini afetin büyüklüðü direk
olarak etkilemektedir. Günümüzde kullanýlan birçok afet planlama ve program aracý afetin
büyüklüðüne göre de deðiþmektedir. Ayrýca afetin birincil ve ikincil etkilerine göre deðiþik
çözümler üretebilmektedir.
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1. Giriþ
Ýnsanlarýn yaþadýklarý yer ve mekânlarda beklenmeyen anlarda ortaya çýkan ve yýkýcý etkisi olan
olaylarý afet olarak tanýmlanýr. Afetlerin toplum yaþamý üzerinde de çeþitli olumsuz etkileri
bulunmaktadýr. Bu olumsuz etkiler sosyal, ekonomik ve saðlýk yönlerinden ele alýnabilir. Her
afet farklý hassasiyet düzeyinde ve farklý sosyal, saðlýk ve ekonomik koþullarda alanlarý etkilemesi
bakýmýndan kendine özgü olsa da aralarýnda benzerlikler bulunur. Bu ortak faktörler, itibar
edildiði takdirde, saðlýk alanýnda insani yardýmýn yönetiminin ve kaynak kullanýmýnýn
optimizasyonu için kullanýlabilir [1]. Optimizasyon farklý kaynaklar arasýnda en iyisinin seçimi
için kullanýlan matematiksel yöntemlerdir. Afet karþýsýnda elde bulunan imkanlarýn sýnýrlý
olmasýnda dolayý optimum kullanýmý söz konusudur. Kaynaklarý optimum kullanýmý için belirli
bir yöntem ve araþtýrmaya dayanmasý gereklidir. Ayný zamanda bu kaynaklarýn optimum kullanýmý
için bilgi tabanlarýna da ihtiyaç vardýr.
Biliþim herhangi bir olaydan veya ortamdan elde edilen verilerin bir yöntem ile bilgisayar
yardýmý ile iþlenerek sonuca ulaþma prensiplerine dayanan ver iþleme yöntemleri olarak tarif
edilebilir. Biliþim ayný zamanda günlük hayatýmýzda kullandýðýmýz araç gereçleri de bu tür iþleyiþ
prensiplerine uydurularak hayatýmýzý kolaylaþtýrmaktadýr.  Herhangi bir afet karþýsýnda elde
bulunan kaynaklarýn neler olduðu, nerede bulunduðu, miktarý gibi birçok bilgiye ve bu tür
bilgilerin sýnýflandýrýlmasýna da ihtiyaç bulunmaktadýr. Biliþim hizmetleri ihtiyaç duyduðumuz
bilgilerin sýnýflandýrýlmasýný, kolay eriþim için dizin olarak tutulmasýný ve bilgilere kolay
ulaþmamýzý saðlar. Afet sonrasýnda ortaya birçok problem çýkmaktadýr. Problemler afet sonrasýnda
deðiþiklik gösterdiðinden dolayý çözümlenmesi için gereken yöntemlerde bu problemlerin
karakteristiðine baðlýdýr. Sel veya deprem sonrasý afetlerin gösterdiði ihtiyaçlar birbirinden
farklýdýr. Dolayýsý ile bu problemlerin karakteristiðine baðlý olarak çözümleri de farklý olacaktýr.
Örneðin sel sonrasýnda beklenen afet yardýmý ve kurtarma organizasyonu ile depreme yönelik
yapýlan kurtarma ve lojistik operasyonlarý ayný deðildir. Buna baðlý olarak bilgilerin akýþý,
iþlenmesi, eriþimi ve yorumlanmasý da farklý olacaktýr.

2. Sanal Bilgi Oluþturma Yöntemi
Biliþim faaliyetleri beklenen hizmet amacýna göre sýnýflandýrýlabilmektedir. Hizmet amaçlarý
da kullanýlan araç ve gereçlere baðlý olarak çeþitli süreçler içermektedir. Afetler beklenmeyen
anlarda ortaya çýkmaktadýr. Özelikle deprem gibi doða olaylarýnýn tamamen rassal deðiþkenlere
baðlý olduðu türden olaylar göz önüne alýndýðýnda hizmet süreçleri bir depremden diðerine de
deðiþebilmektedir. Önceden tahmin edilen afet veya doða olaylarýndan fýrtýna, tayfun ve sel gibi
afetlerde ise durum daha farklýdýr. Bu türden olaylarda etki altýnda kalacak olan bölgeler yaklaþýk
olarak tahmin edilmektedir. Bir fýrtýnanýn yönü, þiddeti ve süresi bazý hesaplamalar sonucunda
yaklaþýk olarak tahmin edilmektedir. Afet ve etkisinin tahmine dayalý olan bu türüne ait bilgilerin
yardýmý ile afetin etkisi azaltýlmaya çalýþýlabilir.
Biliþim faaliyetleri girdi olarak saðlanan verinin iþlem sonucunda çýktýya dönüþtürüldüðü süreç
olarak kýsaca tarif edebiliriz. Veri ham olarak veya kýsmi iþlenmiþ olarak süreç içerisine alýnýr,
önceden belirlenmiþ belli yöntemler ile iþlenir ve son olarak ta çýktý haline getirilerek yorumlanýr.
Farklý disiplinlerin bir araya getirilerek oluþturulan karar mekanizmalarý karþýlaþýlan problemin
özelliðine göre tasarlanmaktadýr. Týp ve biliþim alanýnýn arakesiti olarak ta tarif edildiði gibi asýl
tarifini þu þekilde yapmakta mümkündür. Týp biliþimi bilgi teknolojilerini kullanarak yapýlan
týbbi çalýþma, eðitim, iletiþim, veri ve bilgi toplama, veri ve bilgi iþleme, bilgi yönetme, týbbi
karar verme ve bilimsel çözümleme yöntemlerini içeren bir bilim dalýdýr [2].
Afet sonrasý yardým faaliyetlerinde bilgi akýþýnýn önemini gösteren çalýþmalarýnda Bui ve
arkadaþlarý [3], bilgi akýþýnýn sadece afet bölgesine doðru olmadýðýný, diðer bölgelere de bilgi
akýþýnýn gerekli ve önemli olduðunu göstermiþlerdir. Bu çalýþmada ayný zamanda bilgi akýþýnýn
iki yönlü olmasý gerektiðinden bahsetmiþlerdir. Gerçektende iþ akýþý formalarýnda bilginin iki
taraflý akmasý diðer bir deðiþ ile bilgi iki yönde doðru alýcý ve vericiye doðru olmalýdýr.
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Þekil-1. Týbbi Biliþimin Uygulama Sistematiði, SAKA, O., 2003.

Çalýþmamýzda bilgilerin bilgisayar verisinin iki yöne akmasýný önermekteyiz. Ayrýca bu verilerin
hangi türde ve nasýl iletilmesi konusunda Bui ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda deðinmedikleri
önemli bir konuyu vurgulamaktayýz. Sanal bilgi merkezlerinin çalýþma ve iþ akýþ modelinin de
geliþtirildiði bu modele ek olarak verilerin sanal bir merkezde gibi çalýþmasýnýn ortaya çýkaracaðý
sakýncalara da dikkat çekmekteyiz.

3. Sanal Bilgi Merkezi Bulgularý
Yapýlan birçok çalýþmada afet sonrasýnda gereken bilgilerin ihtiyaç duyulan ölçüde hazýrlanýp
hazýrlanmadýðý gösterilmemiþtir. Genellikle çalýþmalarda ne tür bilgilere ihtiyaç duyulduðu,
sýnýflandýrýlmasý, yöntem geliþtirirken dikkat edilecek noktalar þeklinde olmaktadýr. Bu durumlarýn
birçok sakýncasý vardýr. Bilgilerin hangi sýrada gideceði, kime gideceði, anlaþýlabilir olup olmadýðý,
gerekli verileri içeriyor mu gibi birçok soruyu cevaplamalýdýr. Gönderilecek verilerin herhangi
bir filtreden geçirilmeden gönderilmesi sonucunda verileri ayýklamak için geçirilecek zaman
afet sonrasý kurtarma faaliyetlerini aksatacaktýr.
Afet sonrasý afetin karakteristiðine göre sekiz ile 36 saat arasýnda kritik saatlerde kurtarma
ekiplerinin müdahalesi gereklidir. Aksi takdirde can kayýplarýnýn olmasý, maddi kayýplar ve
istenmeyen ekonomik kayýplara dayalý mali yükler ortaya çýkacaktýr. Bu kayýplarýn önlemesinde
afet sonrasý biliþim faaliyetlerinin önemi vurgulanmaktadýr. Afet bölgesinden beklenen ihtiyaçlarýn
karþýlanmasý için gönderilen verilerin ihtiyaçlarýn hangi kurtarma ve çalýþma bölgesine
gönderileceðini bildirmelidir. Ýstenen bilginin afetin karakteristiðine baðlý deðiþtiðine göre bunun
için genel bir veri standardýna ihtiyaç vardýr.
Afet bölgesine kurulacak olan kurtarma merkezlerinden gönderilecek olan verilerin web üzerinden
gönderilmesi genel kabul görmemesine karþý bu konuda yapýlan çalýþmalarda afetin ilk anlarýnda
olmasa da web sunucularýnýn daha sonra kullanýlmasýnýn yararlý olacaðý Mansourian ve
arkadaþlarýnýn çalýþmalarýnda görülmektedir [4].
Çalýþmamýzýn modelini geliþtirirken afet bölgelerinin karþýlaþýlan genel karakteristiklerini çýkarýp,
bu karakteristiklere göre bilgi akýþý için gerekli olan veri modeli geliþtirilmiþtir (Þekil-2). Veri
modelinde internet veya diðer iletiþim protokollerine göre gönderilecek veri kapsülleri
oluþturulabilir. Veri kapsülleri iletiþim mekanizmalarýna göre fazla deðiþiklik göstermezler.
Çekirdek olarak gönderilecek verinin tasarlanmasý ve nasýl kapsülleþeceði önemlidir. Tasarýmda
kullanýlan nesne yönelimli dillerin özelliðine göre veri filtre mekanizmalarý bir karar destek
sistemi olarak çalýþmaktadýr. Bu veri filtre ve deðerlendirme birimi içerisinde yapýlmaktadýr.
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4. Tartýþma
Geliþtirilen veri modelinde geçmiþ verilerden elde edilen bilgiler ve deneyimler de kullanýlarak
bir sonraki afet sonrasýnda kullanýlacak olan verinin modeli geliþtirilebilir. Katmanlý olarak
tasarlanan veri modeli modüler yazýlým mekanizmalarýndan olan nesne yönelimli veri modeli
analizi ile test edilmiþtir. Mansourian ve arkadaþlarýný çalýþmalarýnda veri bileþenlerinin kullanýcý
ve veri arasýnda dinamik olarak deðiþtiðini bir model üzerinde göstermiþler. Bu modelde iletiþim
aðý, politikasý ve standardýn kullanýcý ve veri arasýnda yer aldýðýndan bahsetmiþtir. Çalýþmaya
göre afet sonrasýnda biliþim faaliyetlerinde önemli bir yer olduðunu göstermesine raðmen
verilerin sadece bir standart ile sýnýrlanabildiðinden bahsetmiþlerdir. Bu konuda eðer bir nesne
bileþeni ile çalýþan veri modeli ise tekilleþtirilmiþ model diline (UML- Unified Modellin Language)
göre bir kural ihlal edilmiþ sayýlmaktadýr. UML kurallarýna göre verileri nesne yönelimli dillerde
kullanýmý sýrasýnda verilerin ihtiyaca göre düzenlenmesine izin verilmesi ve veri standardý sadece
iletiþim kanalýnda kullanýlmalýdýr. Önerdiðimiz modelde veri taþýma birimi veri standardý en alt
katman da bulunmalý verilerin ihtiyaca göre sýnýflandýrýlmasý iþlemlerine yapan karar destek
sistemi ve çekirdeði ise bu standardýn dýþýnda yer almalýdýr.
Afet sonrasýnda yapýlacak faaliyetler ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalarýn sýnýflandýrýlmasýnda
[3] gerçek zamanlý bilgi akýþýnýn gerekli olduðu da gösterilmesine raðmen biliþsel sýnýflandýrmada
ise bilgi tabanlý sistemden bahsetmiþtir. Bu gösterimden bilgi ve biliþsel kýsýmlarýn birbirlerinde
ayrýldýðý görülmektedir. Bu ayrýmýn bazý afet tiplerinde düzgün çalýþmayacaðý bilinmektedir.
[6,7]. Ayrýca buna ek olarak karar mekanizmasý taþýnacak bilginin dýþýnda býrakýlmamalýdýr.

Þekil-2. Veri Modeli

Veri Arabirim
ve daðýtým birimi

Veri Filtre ve
Deðerlendirme Birimi

Veri taþýma birimi

Kurtarma
birimine

gönderilecek
veri

Tablo-1  Ýnsani Yardým Ve Kurtarma Operasyonlarýnda Ýþ Akýþ Fonksiyonlarý, Bui ve ark. 2001

Destek tipi

Bilgi

Farkýndalýk (Cognition)

Ýþbirliði/koordinasyon

Karar

Uzaktan algýlama ve uyarma
Veri standardizasyonu
Belge yönetimi
Gereksinim deðerlendirme
Altyapý sistem veritabanýnýn entegrasyonu

Elektronik tartýþma grubu
Uydu aðý
Dünyaya yayýlmýþ uzmanlar
grubuna yardým isteðini iletme

Grup/olay planlama
Bölgesel/ulusal aðla koordinasyon

Karar süreçlerinin belirlenmesi
Ekip oluþturulmasý
Kaynak paylaþtýrýlmasý

Gerçek zamanlý
bilgi merkezi
Coðrafi bilgi sistemi
Veri standardizasyonu

Bilgi tabanlý enformasyon,
filtreleme
telekonferans

Bilgisayar destekli lojistik (izleme)
Zamanýnda destek
Grup/olay planlama
Planlama koordinasyonu
Güvenlik (VPN)
Çeviri

Grup karar destek sistemi
Bilgisayar destekli oylama sistemi

Faaliyet sonuçlarýnýn
duyurulmasý
Edinilen deneyimlerin
paylaþýlmasý

Gözden geçirme,
kendini deðerlendirme
Bilgi yapýlandýrma ve kurumsal
belleðin gözden geçirilmesi

Kiþilerin becerilerinin deðerlendirmesi
Ýletiþimin geliþtirilmesi
Kurumlar arasý iliþkilerin
yeniden yapýlandýrýlmasý

Karar süreçlerinin ve sorumluluklarýn
gözden geçirilmesi
Hazýr olma ölçülerinin gözden geçirilmesi
Kurumsal yapýnýn gözden geçirilmesi

Ýnsani yardým ve afet kurtarma operasyonlarýnýn devreleri

Kriz öncesi Kriz yanýtý Kriz yanýtý
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5. Çalýþmanýn Sonucu
Afet ne zaman ve kimin karþýsýna çýkacaðý bilinmeyen normal hayatý kesintiye uðratan doða
olaylarýdýr. Yeryüzünde yaþadýðýmýz sürece alýþmamýz gereken bir durumdur. Afet sonrasýnda
ortaya çýkan bu durumlarýn en az kayýp ile giderilmesi için gerekli çalýþmalar önem vermek
gerekmektedir. Bu çalýþmanýn sonucunda afetlerden elde edilen verilerin bir diz kurala göre
afetin genel karakteristiðine göre yorumlanarak, istenen bilgilerin bu amaca yönelik olarak
hazýrlanmasýnýn önemi ortaya çýkarýlmaya çalýþýlmýþtýr. Verilerin standart duruma getirmesinin
yeterli olmadýðý ayný zamanda verilerin iþlenebilirliðinin önemi de vurgulanmýþtýr. Bundan sonra
yapýlacak çalýþmalarda verilerin nesne yönelimli bilgisayar programlama dillerine uygulanmasý
sýrasýnda UML kurallarýnýn göz önüne alýnmasýný da önermektedir.
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