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Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) V. Çalışma Grupları ve Strateji Toplantısı, 30 Mart
Çarşamba günü 11 farklı kurumdan 16 kişinin katılımıyla Taksim Larespark Hotel’de
gerçekleşti. Yarım gün süren toplantının açılış konuşmasını, SİTAP Sekretaryası adına
Hayata Destek Derneği Genel Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu yaptı.
İki oturumdan oluşan toplantının birinci oturumunda SİTAP Çalışma Grupları İyi Uygulama
Örneği: Afet ve Acil Durum ve İş Sürekliliği Planlaması Pilot Uygulaması Raporunun Sunumu
gerçekleştirildi. İkinci oturumda ise 2016-2018 SİTAP Strateji ve Öncelikli Alanlar
Belirlenmesi Çalışması yapıldı.
1. OTURUM
SİTAP Çalışma Grupları İyi Uygulama Örneği: Afet ve Acil Durum ve İş Sürekliliği
Planlaması Pilot Uygulaması Raporunun Sunumu
Afet ve Acil Durumlarda Mahpuslar Çalışma Grubu kurucusu Zafer Kıraç, pilot uygulamanın
hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktığını katılımcılarla paylaştı. Kıraç;




‘’Van Depremi’nde duvarın yıkılması ile 200 mahpus firar etti. Firar eden mahpusların
bir kısmı geri döndü ancak geri dönmeyen ve tehlike arz edenlerde vardı.
Urfa’da çıkan yangın ve kişilerin ölümünde
Adıyaman’da ring aracının yanması ve askerlerin ölmesinde vb. olaylarda Ceza İnfaz
Kurumu’nun afet ve acil durum planının olmamasının etkisini gördük.’’ dedi.

Bu olaylardan hareketle pilot bir afet ve acil durum planının yapılması kararını aldıklarını
belirtti. Pilot uygulama için Ümraniye Çocuk Eğitim Evi (yeni bir yapı) ve Ümraniye E Tipi
Kapalı Cezaevini (eski bir yapı) seçip ziyaret ettiklerini aktardı. Pilot çalışmaya Adalet
Bakanlığı’nın izin vermesinin önemli olduğuna değinen Kıraç, hedeflerinin pilot modelin
diğer cezaevlerinde de uygulanarak sürekliliğin sağlanması olduğuna belirtti.
Pilot çalışmanın danışmanlığını yapan Afet ve Acil Durum Risklerinin Azaltılması Danışmanı
Zeynep Türkmen Sanduvaç, Ümraniye Çocuk Eğitim Evi ve E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılan
pilot çalışma rapor sürecini katılımcılara aktardı. Ana hedef ve ön çalışmalara değinen
Türkmen Sanduvaç, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan ziyareti ve her iki
kurumda oluşturulan ekiplerle yapılan risk analizi çalışmasının detaylarından bahsetti.
Çalışma kapsamında her iki kurum için de genel bir görev tablosu oluşturulduğunu ve birkaç
hafta süresince kurumların ziyaret edilerek gelişmelerin gözlendiğine değindi. Türkmen

Sanduvaç sunumunda, Ümraniye Çocuk Eğitim Evi’nde çalışma süresince karşılaştıkları
gelişmelerden birini şu şekilde aktardı; ’’Ekiple yapılan çalışma sırasında denetimli
hükümlülerin çocuk eğitim evine girmesi risk durumu olarak görüldü ve çalışma sonucunda
artık denetimli hükümlüler artık yer almıyor.’’ Türkmen Sanduvaç sunumunu sonlandırırken,
tüm bu çalışmalar sonucunda hazırlanan iki raporun 1 Nisan Cuma günü T.C. Ceza Tevkif
Evleri Genel Müdürlüğü’ne sunulacağını belirtti.
Sunumun ardından katılımcılardan gelen sorular cevaplandı.
Soru: Acil durumda mahpusların müdahale durumu nedir?
Cevap: Mahpusların müdahale durumu Çocuk Eğitim Evi’nde mümkün ancak şu aşamada
erken olması sebebiyle ekipte yoklar. Bir sonraki aşamada çocuklarında ekipte yer alması
planlanıyor. E Tipi Kapalı Ceza Evinde ise kurulan güven ilişkinisin devamı sebebiyle,
mahpusların müdahale durumu mümkün değildi. Sınırlı bir onay vardı; stratejik olarak bu
sınır içerisinde kalındı.
Soru: SİTAP’ın farklı bileşenleri çalışmaya katkı sağlayacak mı? Katkıları neler olabilir?
Cevap: Haberleşme, psikososyal destek vb. gibi eğitimlere ihtiyaç var. Bu konularda katkı
sağlanabilir. Örneğin; kadın dernekleri, kadın hapishaneleri için örnekler çıkarabilir.
Soru: Foça Forum’un açık cezaevi çalışması var. Bu durumda Foça’da da bu çalışma
yapılabilir mi?
Cevap: Açık ceza evi olması yeni bir rol model olması için önemli olabilir ve çalışmalar
yapılabilir.
2. OTURUM:
2016-2018 SİTAP Strateji ve Öncelikli Alanlar Belirlenmesi Çalışması
SİTAP Sekretaryası adına Sema Genel Karaosmanoğlu, çalışmanın başında SİTAP’la ilgili
genel bilgileri paylaştı. SİTAP’ın kuruluş amacı, stratejik hedefleri ve 3 yıl içerisinde neler
yapıldığını aktaran Genel Karaosmanoğlu, 2016 – 2018 Strateji ve Öncelikli Alanlar
Belirlenmesi çalışmaları kapsamında 16 üyeyle gerçekleştirilen derinlemesine mülakat
sonuçlarını aktardı. Bu görüşmeler kapsamında ortaya çıkan genel değerlendirme, öncelikli
alanlar, aktivite önerileri ve aktif bir platform için mekanizma önerileri sunuldu.
Katılımcılarla, bu değerlendirme sonuçları kapsamında sekretarya tarafından hazırlanan etki
pramidi paylaşıldı.
Genel Karaosmanoğlu’nun sunumunun ardından Hayata Destek Derneği Saha Koordinatörü
Hanzade Germiyanoğlu moderatörlüğünde üyeler gruplara ayrılarak işbirliği, temsiliyet ve
yönetişim konularında çalışma önerileri geliştirdi.

Toplantı, üyelerin değerlendirmeleriyle sona erdi.

